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5. ประวัติการศกึษา  

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 

2553 วธิีวิทยาการวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

วทิยาเขตปัตตาน ี

2545 สถิตปิระยุกต ์ วทิยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 สถิต ิ วทิยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- สถิติประยุกต์ (Applied statistics) 

- การจัดการขอ้มูล (Data management)  

- การวจิัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

- การวจิัยทางสุขภาพ (Health science Research) 

- การสร้างรูปแบบทางสถิติ (Statistical Modeling) 

- การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย  

   (Research Instrument and Data Collection) 

 

7. โครงการ/งานวิจัย (ระบุแหล่งเงินทุนสนับสนุน) 

งานวิจัยท่ีสำเร็จ 

การติดตามและประเมินผลงานยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา

ประจำป ี 2546 (ผู้ร่วมวจิัย แหล่งทุน: ส่วนงานราชการจังหวัดพะเยา) 



ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ประจำป ี 2547 (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา) 

การพยากรณ์อัตราการตายบนท้องถนนในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน: งบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 การสำรวจทัศนคติของเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีต่อขา้วอินทรีย์ ภายใต้โครงการ พลิกฟื้นขา้ว

อินทรีย์วิธีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (แหล่งทุน: 

โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ งบประมาณการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจิัย (มพ. – สกว.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558)  

การประเมินการคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจในบทความที่ตีพิมพ์ใน

ประเทศไทย (แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา (แหล่งทุน: งบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559) 

 

งานวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ 

การผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วนต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มคุณภาพเนือ้โคให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพของผู้บริโภค (ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 : โครงการแล้วเสร็จ 90%) 

 

8. ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ 

ผลงานวิชาการ 

ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ ปิยะดา พฤกสวัสดิ์นนท์ สุลาวัลย์ ยศธนู ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ 

เขมวดี ปรีดาลิขิต  นพดล ยศบุญเรือง และณัฐธิดา พิมพ์รัตน์ . สถิติวิเคราะห์ . พิมพ์ครั้งที่  2.  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560. ISBN 978-616-7820-61-3 

 

ผลงานตีพิมพ์ 

Kakchapati, S., Yotthanoo, S. and Choonpradub, C. 2010. Modeling tuberculosis 

incidences in Nepal. Asian Biomedicine (Research, Reviews and News), 4(2): 355-360. 

Yotthanoo, S. and Choonpradub, C. 2010. A statistical method for estimating under-

reported incidence rate with application to child diarrhea in Thai provinces bordering Cambodia. 

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 41(1): 203-214. 

 



ผลงานเผยแพร่ท่ีประชุมวิชาการ 

Yotthanoo, S. and Choonpradub, C. A Statistical Method for Estimating Under-reported 

Cases. การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. 27 - 29 พฤษภาคม 

2553. เชียงใหม่. 

Yotthanoo, S. and Choonpradub, C. Diarrhea prevalence pattern in Thai provinces 

bordering Cambodia. The International Conference on Health and the Changing World on 

November 10-13 2008. Bangkok, Thailand. 

พจิิตรา โห่อวยชัย สุลาวัลย์ ยศธนู และ เขมวดี ปรีดาลิชิต. การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับ

งายวจิัยเชิงสำรวจ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 6. 

วันที่ 20-21 มีนาคม 2557. มหาวทิยาลัยบูรพา. 

จรัญชัย สีสด เขมวดี ปรีดาลิชิต นพดล ยศบุญเรือง และ สุลาวัลย์ ยศธนู. พฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของประชาขนข่วงวัยทำงานในชุมชนเทศบาล ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา . 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6. วันที่ 20-21 มีนาคม 

2557. มหาวทิยาลัยบูรพา. 

ชนิดาพร พันธุ์ดี เขมวดี ปรีดาลิชิต นพดล ยศบุญเรือง และ สุลาวัลย์ ยศธนู. ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัด

พะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ “วทิยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 6. วันที่ 20-21 

มีนาคม 2557. มหาวทิยาลัยบูรพา.  

พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร สุลาวัลย์ ยศธนู  และ เขมวดี ปรีดาลิขิต. ปัจจัยที่มีผลต่อการตาย

บนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยวิธีถดถอยโลจิสติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “วทิยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559. มหาวทิยาลัยพะเยา. 

นิตยา สาครสุขเกษม  สุลาวัลย์ ยศธนู  เขมวดี ปรีดาลิขิต และ รัตนา ฤทธิแสง. ทัศนคติของ

ผู้บริโภคที่มีต่อข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ “วทิยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559. มหาวทิยาลัยพะเยา. 

สุภัสสรา โสลา  เขมวดี ปรีดาลิขติ สุลาวัลย์ ยศธนู  และ ชนัดดา สมจิตต์. การศึกษาทัศนคติ

ของเกษตรกรใน อ.จุน จ.พะเยา ที่มีต่อการปลูกขา้วอินทรีย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “วทิยาศาสตร์วจิัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559. มหาวทิยาลัยพะเยา. 

พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร สุดารัตน์ แซ่จ๋าว ยุวดี สิงแก้ว เขมวดี ปรีดาลิขิต และสุลาวัลย์       

ยศธนู. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบ

เนือ่งจากการประชุมวชิาการ วทิยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ. 



สุดารัตน์ แซ่จ๋าว และ สุลาวัลย์ ยศธนู. สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 8. วันที่ 

24 - 25 มกราคม 2562. มหาวิทยาลยัพะเยา. 

สุลาวัลย์ ยศธนู และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. การบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัยเรยีนใน

เขตจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9. วันที่ 23 - 24 

มกราคม 2563. มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

Poster Presentation 

อาณัติ สามารถ และ สุลาวัลย์ ยศธนู. การประเมินการคำนวณขนาดตวัอย่างสำหรับการวจิัย

เชิงสำรวจ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5. วันที่ 4-5  มีนาคม 2556 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เกศรินทร์ อะสะนิธ ิและ สุลาวัลย์ ยศธนู. การพยากรณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

เขตพื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5. วันที่ 4-5  มีนาคม 

2556 มหาวทิยาลัยพะเยา. 

เกศรินทร์ อะสะนิธิ เกษจิรา เติมประโคน และ สุลาวัลย์ ยศธนู. ความเครียดและการจัดการ

ความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9. 

วันที่ 25-26  พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 


