
  

 
 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี
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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  25602085103238  
ภาษาไทย   :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Health Program in Health System  
                              Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 ชื่อย่อ  :  ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Public Health (Health System Management) 
 ชื่อย่อ  :  M.P.H. (Health System Management) 
 

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 
  สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) 

พ.ศ. 

เร่ิมใช้ 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2561 1/2561 6/2561 
21 มิถุนายน 2561 

9/2561 
2 สิงหาคม 2561 

2562 2/2562 6/2562 
20 มิถุนายน 2562 

8/2562 
4 กรกฎาคม 2562 

2563 1/2563 5/2563 
21 พฤษภาคม 2563 

6/2563 
4 มิถุนายน 2563 

2563 1/2561 7/2563 
16 กรกฎาคม 2563 

8/2563 
6 สิงหาคม 2563 

2563 1/2563 11/2563 
18 พฤศจิกายน 2563 

12/2563 
3 ธันวาคม 2563 
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ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) 

พ.ศ. 

เร่ิมใช้ 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2564 2/2563 2/2564 
18 กุมภาพันธ์ 2564 

3/2564 
4 มีนาคม 2564 

2564 1/2564 6/2564 
17 มิถุนายน 2564 

7/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

2564 1/2564 
 

  

 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตร  
จึงขอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 5.1 เดิมจากอาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี เป็น อาจารย์ ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ 
 5.2 อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอปรับเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเล็กน้อย 
 5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

1. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์* 

พบ.ด. (การบริหารการ
พัฒนา)  
M.P.A. (Public 
Administration) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

1. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์* 

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  
M.P.A. (Public 
Administration) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

เพื่อใหก้าร
ด าเนินงาน

หลักสตูรเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

2. รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ* 

Dr.PH. (Health Education 
and Behavioral Science)  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. วิชาเอกสขุศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เกียรตินิยม อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
2531 

 
2526 

2. รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ* 

Dr.PH. (Health Education 
and Behavioral Science)  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. วิชาเอกสขุศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เกียรติ
นิยม อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
 

2531 
 

2526 

3. อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศมี 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
 

2551 
 

2545 

3. อ.ดร.ทิวากร  
พระไชยบุญ* 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2563 
2559 

 
2556 
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5.2 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

1. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์* 

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  
 
M.P.A. (Public 
Administration) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

1. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์* 

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  
 
M.P.A. (Public 
Administration) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

 

2. รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ* 

Dr.PH. (Health Education 
and Behavioral Science)  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. วิชาเอกสขุศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เกียรติ
นิยม อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 

2531 
 

2526 

2. รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ* 

Dr.PH. (Health Education 
and Behavioral Science)  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. วิชาเอกสขุศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เกียรติ
นิยม อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 

2531 
 

2526 

 

3. อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศมี* 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

3. อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศมี 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

เพื่อให้การ
ด าเนินงาน
หลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ 
4. ผศ.ดร.ทัศพร   
ชูศักดิ์  
 
 
 
 
 

ปร.ด. (การจัดการบริการ
สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2547 
 

2561 
 

2555 

4. ผศ.ดร.ทัศพร   
ชูศักดิ์  

ปร.ด. (การจัดการบริการ
สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2547 
 

2561 
 

2555 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2551 

 
2548 

 
2537 

 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2551 

 
2548 

 
2537 

5. อ.ดร.กล้าณรงค์ 
วงศ์พิทักษ์ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2563 
2553 

 
2538 

5. อ.ดร.กล้าณรงค์ 
วงศ์พิทักษ์ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2563 
2553 

 
2538 

 

    6. อ.ดร.ทิวากร  
พระไชยบุญ* 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2563 
2559 

 
2556 
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) 

 

 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

 พ.ศ. 2564 (ใหม่) 
แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า - - - - - - - - - 
    1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน - - - - - - - - - 
    1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน - - - - - - - - - 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า - - - - - - - - - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า - 24 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต - 30 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต - 30 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
    3.1) กลุ่มวิชาบังคับ - - - - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
    3.2) กลุ่มวิชาเลือก - - - - 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต - 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต - - - 12 หน่วยกิต - - 12 หน่วยกิต - 
5) ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า - 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 6 หน่วยกิต - - 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต - 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต - 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่.........เดือน...................... พ.ศ. 2564
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ นายทิวากร   นามสกุล พระไชยบุญ 
1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 
ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

ปริญญาตรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชี
วอนามัย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  
 1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

                  ไม่มี 
1.3.2 บทความวิจัย 

Wattanawong O., Prachaiboon T., Meererksom T.,Rattanapitoon K., Rattanapitoon K., 
Banchonhattakit P., Boonsuk S. and Kophachon T. (2021). OVCCA Web Application as 
Supplementary Material toFacilitate Health Literacy Regarding Carcinogenic Human 
Liver Fluke: A Randomized Controlled Trial in Thailand. Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention. Vol.22. DOI:10.31557/APJCP.2021.22.9.3045 OVCCA Web 
Application as Supplementary Material to Facilitate Health Literacy Regarding 
Carcinogenic HLF. 

 
Wongpituk K., Sanguanchue A., Ma-oon N., Kaewmoongkun Sutthida., Khantikulanon N., 

Roekruangrit N., Chanmalee S., Saykaew T., Chankong W., and Prachaiboon Ti. (2021). 
FACTORS OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER (DHF) 
THAT AFFECT THE BEHAVIOR OF DHF PREVENTION USING GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEMS (GIS) IN AGRICULTURIST IN TAKET SUB-DISTRICT UTHUMPHON PHISAI DISTRICT 
SISAKET PROVINCE. International Journal of Geoinformatics, Conference 
Proceedings for 7th HealthGIS Conference. Issue no. 25-26 February 2021: 76-81. 

 
สราวุฒิ บุญสุข, ทิวากร พระไชยบุญ และทนง คาศรี. (2560). การสอบสวนสาเหตุมารดาตายรายที่ 3 เขต

สุขภาพที่ 10 วันที่ 11 มิถุนายน 2560. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2560. ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธานี. 
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สราวุฒิ บุญสุข  และทิวากร พระไชยบุญ. (2560). ผลลัพธ์การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD 

Clinic Plus และตัวชี้วัด NCD Clinic Plus ปี 2560 ในเขตบริการสุขภาพเขตที่ 10. ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560. ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ณ  
เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี. 

 
  1.3.3 บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 

1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
  ลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน สื่อดีวีดีหมอล ากลอนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน โสตทัศนวัสดุ เลขที่ 357874 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560. 
 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

1 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาชีวสถิติทางสาธารณสุข 
 1.5.2 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
 1.5.3 วิชาโภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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