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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
     หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
   รหัส    : 25550211103492   
   ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Public Health Program 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือปริญญาภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือย่อภาษาไทย  : ส.ด. 
ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Health  
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : Dr.P.H. 

 
3. วิชาเอก  
   -ไม่ม-ี 
 
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 4.1  ระดับดุษฎีบัณฑิต 
  4.2.1 แบบ 1.1  เน้นการทําวิจัยและทําวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
  4.2.2 แบบ 2.1 สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  4.2.3 แบบ 2.2 สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
         5.1 รูปแบบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 5.1.1 ระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
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     5.2 ภาษาที่ใช ้        
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางส่วน 

     5.3 การรับเข้าศึกษา  
           รับนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  
-ไม่ม-ี 

 
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับปริญญาให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
5.5.1 ระดับปริญญาเอก  

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
 6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจาก 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
 6.2 มีกําหนดเปิดสอนในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการบริหารประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่   
5/2559    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
 6.4 คณะกรรมการบริหารประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2  ในการประชุมครั้งที่  
2/2560    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 6.5 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ี   
ในการประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
 6.6  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุมัติหลักสูตรน้ี   ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  ตามบันทึกที่..........................................................................   
เมื่อวันที่..........................................  เดือน......................................................  พ.ศ.  .......................... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  
 กําหนดให้มีการเผยแพร่หลักสูตรที่มีความพร้อมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 
 
 



3 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 นักวิชาการสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูม ิทุติยภูมิ และตติยภูมิ) 
 8.2 ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  8.3  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
 8.4 องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องกับด้านการจัดการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นายวิทยา อยู่สุข 3-1201-00495-XX-X รองศาสตราจารย์ D. Eng (Process 
Engineer) (Honors) 

De Savoie University, France 1986 

วศ.ม. (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 
วท.บ. (อาชีวอนามัย)  
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2515 

2 นายสงครามชัย ลีทองดี 3-4001-01225-XX-X รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Health 
Sciences)(Health Policy 
and Health Care  
Management) 

University of Wales 
Swansea, UK 

2007 

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
(บริหารกฎหมายการแพทย์
และสาธารณสขุ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

ส.บ.(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2532 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

3 นางนิรุวรรณ เทรินโบล ์ 3-4005-00729-XX-X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Computer 
Science) investigated in 
Health Informatics 

University of 
Southampton, UK 

2011 

กศ.ม.เทคโนโลยีทาง
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2541 

ส.บ. (ทันตสาธารณสุข
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

2536 
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
       ในสถานที่ต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหน่วยงานองค์กรที่
นิสิตฝึกปฏิบัติงาน  
  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
สังคมโลกในปัจจุบันเปลี่ยนไป เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม และโทรศัพท์มือถือ 
เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน ความเป็นเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้น มีการเคล่ือนย้ายประชากรเพ่ือรองรับ
กําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันมากย่ิงขึ้น 
ภาคเกษตรกรรมมีความต้องการเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยากําจัดศัตรูพืช             
ยากําจัดแมลงและสัตว์แทะ มากมาย ก่อให้เกิดภาวะอันตราย ความเครียดต่อทั้งปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และสังคม เพ่ิมขึ้นเช่นกัน แรงบีบคั้นจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ี ได้ส่งผลต่อวิถี
ชิวิตที่เร่งรีบและเร่งรัด ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน  ปัญหาความแออัดของสังคมใน
ชนบท ในเมือง เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โรคติดเช้ือ โรคไม่ติดเช้ือและโรคที่เก่ียวข้องกับการทํางาน
อุบัติเหตุ มลภาวะทางนํ้า อากาศ ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้น ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ
และระบบสาธารณสุขในทุกๆ ประเทศทั่วโลก จะพบว่ามุ่งเน้นการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ โดย
การลดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายเป็นสําคัญ 
เน่ืองจากผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยเป็นผลสืบเน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น และช่วยลดโอกาสในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ เช่น ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านความรู้ในการป้องกันโรค เป็นต้น อีกทั้ง
ยังช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ และใช้บริการด้านสุขภาพ และโอกาสอ่ืนๆทางสังคม เช่น 
การศึกษาการทํางานและอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามความเจริญทางเศรษฐกิจก็ไม่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพ
เสมอไป มีหลายกลไกที่สภาวะเศรษฐกิจสังคมดีขึ้น แต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพ และท้ายที่สุดทําให้
การตายสูงขึ้นด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคที่ไม่เหมาะสม นําไปสู่โรคที่ไม่
ติดต่อหลายชนิด ความแตกต่างของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น นําไปสู่ภาวะเครียดของกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ตํ่า
กว่าทําให้ต้องด้ินรนขนขวายมากขึ้น เมื่อปัญญาสุขภาพจิตและปัญหาทางสังคมตามมา ความสัมพันธ์
ในครอบครัวก็อาจจะถูกบ่ันทอนลง ทุกคนต้องขนขวายหารายได้นอกบ้าน การคมนาคมที่ ดู
สะดวกสบายทั่วถึงมากขึ้น จะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากขึ้นได้ เน่ืองจากการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุน้ันยังไม่ดีพอ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แง่หน่ึงน้ัน มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมด้าน
กําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เง่ือนไข การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่ การ
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เปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จํานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน
ตํ่า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่พัฒนาการ
ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างตํ่า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่
จํานวน ไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนในการดําเนินชีวิต เป็นต้น ผลกระทบในอีกด้านหน่ึงน้ันหน่ึง การพัฒนา
ที่เน้นความทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันการทรัพยากรมนุษย์ยังตามไม่ทันความเจริญทางเศรษฐกิจ คน
ส่วนใหญ่จํานวนหน่ึงยังใช้ชีวิตอย่างประมาท สภาวะเศรษฐกิจสังคมส่งผลกระทบต่อโอกาสในการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้แต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคแตกต่างกันและนําไปสู่อัตราการตายท่ี
แตกต่างกัน การป้องกันโรคสามารถที่จะช่วยลดโอกาสสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ลดโอการการเกิดโรค และ
ช่วยลดโอกาสในการตายหลังจากเกิดการเจ็บป่วย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจสังคมสามารถส่งผลต่อการมี
อยู่ของทรัพยากร เพ่ือการบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพในพ้ืนที่ได้  
 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม  
    ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของ
การพัฒนาระบบสุขภาพในทุกประเทศท่ัวโลก ในปัจจุบันสังคมและประเทศชาติเกือบทั่วโลกส่วนใหญ่
มักจะอยู่ในสภาวะของการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมที่สะสมมายาวนาน การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนคนจนในประเทศต่างๆ ประชาชนขาดหลัก 
ประกันที่มากเพียงพอในชีวิตเหล่าน้ี เป็นอุปสรรคและบั่นทอนต่อการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ
และความมั่นคงของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังน้ันนโยบายระดับชาติของประเทศต่างๆมักจะมุ่งพัฒนาประเทศ
ในระดับรากหญ้า เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความมั่นคงให้กับประชาชน ในด้านต่างๆ 
ทางสุขภาพ เช่น นโยบายการเข้าถึงการบริการทั้งการป้องกันการรักษาโรคได้เท่าเทียมกันในเร่ืองการ
ปฏิรูปสุขภาพ ซึ่งประเด็นน้ีจะได้การตอบรับในทางบวกจากประชาชนเสมอ แต่อย่างไรก็ตามเรื่อง
ดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในหลายๆประเทศ เรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องใหญ่ของ
สังคมที่ควรได้รับความสนใจที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของ
ประชาชนได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องการผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่เป็นวิชาชีพ
และวิชาการให้มีองค์ความรู้ที่สามารถจะร่วมกําหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติ 
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงปัญหาสุขภาพท่ีเป็นผลมาจากปัญหาสังคม
และวัฒนธรรมตามบริบทท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย วางแผน และการดําเนินงานสาธารณสุขโดยการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ือง และเป็นองค์รวม และมี
แนวคิด ประสบการณ์ ในการช้ีนําสังคมในการสรรสร้างระบบสุขภาพท่ีพึงปรารถนา และสร้างเสริม
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สุขภาพของประชาชนให้มีพลังและศักยภาพในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในบริบทพ้ืนที่
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ  11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน  
      12.1 การพัฒนาหลกัสูตร  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  ผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากลให้เกิด
ความงอกงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมด้วยความสามารถทาง
วิชาการ  จริยธรรมและคุณธรรม  ประกอบกับสภาพการณ์และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปัญหา
สุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ รวมตลอดจนสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
จัดการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความเป็นสากลและทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้าน
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขที่จําเป็น  และอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไป
พัฒนาเพ่ือให้เกิดปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
      12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มีความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน่ืองจากเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลและสามารถสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและชุมชน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการด้าน
สาธารณสุขภายใต้บริบทของการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาการด้าน
สาธารณสุขแก่สังคมและชุมชน สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการด้าน
สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  
การบริหารจัดการด้านวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการมุ่ง
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ 
พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพที่ต่อเน่ือง  
13.  ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
      13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสตูรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสตูรอ่ืน  
             -ไม่ม-ี 
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13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
           -ไม่มี- 
 
      13.3  การบริหารจัดการ  
           -ไม่มี- 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 
     1.1 ปรัชญา 

เป็นหลักสูตรพหุสาขาขั้นสูงที่มุ่งผลิตพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีองค์ความรู้ทักษะ 
วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์เชิงวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นําด้านวิชาการ การบริหาร การวิจัย สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักวิชาการในการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือภาวะ
สุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
 
     1.2  ความสาํคญั  

การพัฒนาระบบสุขภาพไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากเดิมใน
อดีตที่มีความเช่ือว่าปัญหาสุขภาพมีสาเหตุจากปัจจัยหลักเพียงประการเดียว คือ ปัจจัยด้านกายภาพ
ทางเคมีและทางด้านชีววิทยาทางการแพทย์ (Bio-medical factors) และด้านนาโนเทคโนโลยี            
ข้อค้นพบและการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบัน ทําให้เกิดองค์ความรู้ที่สําคัญ พบว่า สถานการณ์ปัญหา
ด้านสุขภาพส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเพียงอย่างเดียวเพียงลําพังเท่าน้ัน แต่มีความ
เช่ือมโยงของปัญหาและสาเหตุที่เช่ือมโยงต่อกันและกัน โดยเริ่มต้นจากปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว  
สู่ชุมชน และอาจลุกลามไปสู่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง หรือข้ามไปสู่ในชุมชนอ่ืน หรือประเทศอ่ืน            
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ประชากร เศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรีโลกและ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ภาวะ
โภชนาการ การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกิดเขตกิจพิเศษ มีการย้ายถิ่นฐานของ
ประชากร แรงงาน ในแถบอาเซียน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว 
ความทันสมัยของการคมนาคมท่ีรวดเร็ว ความเจริญด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดสังคมโลก
ไร้พรมแดน (globalization) ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์ถึงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับคนใน
ทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลาย ในยุคปัจจุบัน ทั้งโรคไข้หวัดนก โรคจากการประกอบอาชึพ ไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่หรือ โรคซาร์ (SARS)  โรคเมอร์ส หรือไวรัสเมอร์ส (MERS) ที่มีการแพร่กระจายไป
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ผ่านการเช่ือมโยงสังคมและผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยและแถบ
ประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเกิดน้อยลงกําลังก้าวเข้าสู่ประเทศสังคมของผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ในสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม โภชนาการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ พยาบาล ให้สามารถดําเนินงาน
สาธารณสุข ด้านการป้องกันบําบัดรักษาเบ้ืองต้นและด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดด้าน ด้านวิชาการการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขอย่างกว้างขวางในการ
บริหารและจัดการด้านสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ครอบคลุมแบบองค์รวมโดยเป็นการบูรณา
การวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์อย่างมืออาชีพ สามารถนําหลักวิชาการด้านต่างๆ ความรู้ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสังคมหน่วยงานได้ทันเวลา ต่อเน่ืองในเชิงรุกในระดับภูมิภาค 
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ประเทศ และระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้ดุษฎี
บัณฑิตมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
property) และเทคโนโลยี (Technology)  ให้มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมีภาวะผู้นํา สามารถ
ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และมีผลิตผลที่ดี ตามทันนโยบายของ
รัฐบาลที่ผลักดันให้เข้าสู่ประเทศไทยยุคดิจิตอลมิติ 4.0   
 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นผู้นําด้านวิชาการ วิชาชีพ และนักวิจัยขั้น
สูง ที่มีความสามารถทันโลกทันยุค รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ มีทักษะ และความเช่ียวชาญด้านสาธารณสุขใน
เชิงวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง สามารถปฏิบัติงานสาธารณสุขเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

2. มีทักษะและความสามารถด้านสาธารณสุขผ่านกระบวนการการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสม ปฏิสัมพันธ์กับทีมงานและบุคคลในการ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพที่มีความซับซ้อน ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

3. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
โดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์  ทฤษฎี ความรู้  แนวคิด บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข 
ระดับสูง สามารถเช่ือมโยงไปสู่ปัจจัยบุคคล ชุมชน สภาวะแวดล้อมอ่ืนที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ืองเป็นองค์รวม  

4. เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติที่สามารถบริหารจัดการองค์กร บูรณาการงาน สร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข โดยใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

5. เป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์กว้างในการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับชาติ
และสากล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม ทํางานร่วมกับทีมสุขภาพและภาคีอ่ืน ๆ ในการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบันวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
คงมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
กําหนด และพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากล 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรทกุ 3-5 ปี 
หรือเมื่อครบวงรอบของหลักสูตร 
2. เทียบเคียงและผลักดันหลกัสูตรให้มี
มาตรฐานสากล 
3. สร้างความรว่มมือและเครอืข่ายกับ
สถาบันวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากล 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารการจัดลําดับ
หลักสูตร  สถาบันการศึกษา 
3. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมและประเทศชาติ 

1. ติดตามและประเมินความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ใช้
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุก 3-5 ปี หรือเมื่อ
ครบวงรอบของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 3-5 ปี หรือเมื่อ
ครบวงรอบของหลักสูตร 
3.พัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างชุมชน 
ในภาคสุขภาพ ชนบท เมือง 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่เก่ียวข้อง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน ก่ึงเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและขอ้เสนอแนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทํางานของ
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดี 
3. จํานวนเครือข่าย จํานวน
โครงการวิจัย และความร่วมมือ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
การเรียนการสอน วิชาการ การ
วิจัยและบริการวิชาการ ให้
เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขขั้นสูง 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้ และ
ทักษะด้านการเรียนการสอน วิชาการ 
วิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุข
ขั้นสูงในสถาบันช้ันนําทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เครือข่ายวิชาการ และ
สมาคมวิชาชีพ 
2. สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ 
และร่วมมือวิจยักับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. จํานวนบุคลากรท่ีไปเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการเรียนการสอน
วิชาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการ 
2. จํานวนโครงการวิจัยต่อ
อาจารย์ในหลกัสูตร 
3. จํานวนโครงการวิจัยที่
นําไปใช้ในการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการนําไปใช้
ในการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
4. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการ 
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   หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
เป็นการศึกษาระบบทวิภาคในเวลาราชการ  โดยหน่ึงปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นกับภาคปลาย  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัย
อาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคปลายได้ตามความจําเป็นของคณะ  โดยให้จัด
จํานวนช่ัวโมงการเรียนที่จัดให้สําหรับรายวิชาน้ันในภาคต้นกับภาคปลาย โดยจัดการศึกษาระบบใน
เวลาราชการ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 หมวด 3 ข้อ 12-13  
    1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

ทั้งน้ีขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดจํานวนช่ัวโมงการ
เรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจํานวนช่ัวโมงการเรียนที่จัดให้สําหรับรายวิชาน้ันในภาคต้น และภาค
ปลาย 
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่ม-ี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร  
     2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ แต่ในกรณีที่จะต้องใช้อาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในวิชาชีพสูงจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะจัดการ
เรียนการสอนนอกเวลาราชการหรือสอนผ่านสื่อทางไกล (Telecommunication) ได้ตามความ
เหมาะสม โดยกําหนดระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
   ภาคต้น  เดือน  สิงหาคม - ธันวาคม  
           ภาคปลาย  เดือน  มกราคม – พฤษภาคม 
    ทั้งน้ี อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการ
กําหนดปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
          2.1.1 ระยะเวลาในการศึกษา 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  หมวด 3 ข้อ 17 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ง) 
  2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  หมวด 5 ข้อ 24-27 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ง) 
  2.1.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                  
พ.ศ. 2557  หมวด 6 ข้อ  33-35 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ง) 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา   
กรณีเขา้ศึกษาแบบ 1.1  
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยครอบครัว 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
สาขาวิชาโรคติดเช้ือและการระบาด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิชา
สุขศึกษา  สาขาวิชาโภชนาการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ใน
ลักษณะการทําวิจัยมีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     
เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต                
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  จาก
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้การรับรอง โดยได้
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ใน
ระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัยมีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

(3) ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์การทํางานด้านสาธารณสุขในองค์กรหรือหน่วยงาน              
ในภาครัฐหรือเอกชน หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(4) สําหรับผู้จะเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบวิจัยอย่างเดียว ต้องมีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ใน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม1  จํานวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง  

(5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (1) - (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ              
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นอันยุติ  

(6) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 กรณีเขา้ศึกษาแบบ 2.1 
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
อนามัยครอบครัว สาขาวิชาอนามัยชุมชน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาวิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข สาขาวิชาโรคติดเช้ือและการระบาด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข   สาขาวิชาสุขศึกษา  สาขาวิชาโภชนาการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  โดยได้คะแนน



15 
 

  

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับ
มหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัยมีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเข้าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต  
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด หรือสาขาอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง                
จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้การรับรอง โดยได้
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ใน
ระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัยมีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

(3) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (1) - (2) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ            
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นอันยุติ  
 
กรณีเขา้ศึกษาแบบ 2.2 

(1) เ ป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เ กียรตินิยมอันดับ 1 จากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาอนามัยครอบครัว สาขาวิชาอนามัยชุมชน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สาขาวิชาโรคติดเช้ือและการระบาด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ  
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาโภชนาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่มีผลการศึกษา
เฉลี่ย (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5 

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เทค นิคการแพทย์  หรื อสาขา อ่ืนๆที่ เ ก่ี ยวข้ อ งทาง วิทยาศาสตร์ สุ ขภาพจากสถา บันที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ การรับรอง มีผลการศึกษาเฉล่ีย (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5 

(3) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (1) - (2) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ                 
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นอันยุติ 
   หมายเหตุ นิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีพ้ืนฐาน
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มี
มติให้ลงทะเบียน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งน้ีในรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และ
จะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
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    2.3  ปัญหาของนสิติแรกเข้า 
             นิสิตที่สมัครเข้าเรยีนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทจากสถาบันที่มีมาตรฐานการสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกัน อาจจะมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
   
     2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3        

ปัญหาของนสิติแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนนิการแก้ไขปัญหา 
ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 
กับสาธารณสุขศาสตร์ ให้นิสติสอบวัดความรู้
พ้ืนฐาน 

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตามคําแนะนําของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษ ไม่ได้ตามเกณฑ์ของ   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ให้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษหรือให้ลงทะเบียน
เรียนภาษาอังกฤษตามคําแนะนําของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
  ในระหว่างปีการศึกษา 2560-2564  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษามีดังน้ี 
          ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 , แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  ระบบในเวลาราชการ 

ชั้นป ี จํานวนนสิิตในปีการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 5 5 5 5 5 
2 - 5 5 5 5 
3 - - 5 5 5 

รวมทั้งสิน้ 5 10 15 15 15 
จํานวนที่คาดว่าจะจบ - - 5 10 15 

 

 



17 
 

   

 
2.7.1  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายระบบในเวลาราชการ 

การประมาณรายรับ  
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

 
1) ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ 2.1 ระบบในเวลาราชการ 

 
ชั้นปีที่ 

 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 

จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม 
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม 

(คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

2 - - - - 5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

3     -    5 
360,000 300,000 660,000 

5 
360,000 300,000 660,000 

5 
360,000 300,000 660,000 

รวม 5 
375,000 300,000 675,000 

10 
567,500 600,000 1,167,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

  
หมายเหตุ ประมาณการรายรับ กรณียังไมห่ักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
- ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (ปีละ 2 ภาคการศึกษา) ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 
2,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณคนละ 50,000 บาท ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา และการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนิสิตแต่ละคน 

รวม ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 376,500 บาท

 
17 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระบบในเวลาราชการ 

        ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ 2.1  

 

ปีการศึกษา 
จํานวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ 
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) จํานวนนิสิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
(คน) 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่ายต่อปี 

รายรับทั้งหมด รายรับต่อนิสิต รายจ่ายทั้งหมด รายจ่ายต่อนิสิต จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 

2560 5 675,000 135,000 331,200 66,240 3 343,800 50.91 
2561 10 1,167,500 116,750 379,700 37,970 3 787,800 67.48 
2562 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
2563 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
2564 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
รวม 60 7,325,000  2,855,000        
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2.7.1  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายระบบในเวลาราชการ 
การประมาณรายรับ  

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
๑. ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ระบบในเวลาราชการ 

 
ชั้นปีที่ 

 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 

จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรมเ
นียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม 

(คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

5 
375,000 300,000 675,000 

2 - - - - 5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

5 
192,500 300,000 492,500 

3     -    5 
360,000 300,000 660,000 

5 
360,000 300,000 660,000 

5 
360,000 300,000 660,000 

รวม 5 
375,000 300,000 675,000 

10 
567,500 600,000 1,167,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

15 
927,500 900,000 1,827,500 

 
- ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (ปีละ 2 ภาคการศึกษา) ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 2,500 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณคนละ 50,000 บาท ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา และการไปศึกษาดูงานต่างประเทศขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนิสิตแต่
ละคน 
รวม ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 478,500 บาท 
 
 
 

  หมายเหตุ ประมาณการรายรับ กรณียังไมห่ักคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย          

18 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
ระบบในเวลาราชการ  

             ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 

 

ปีการศึกษา 
จํานวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ 
(บาท) 

ประมาณการรายจ่าย 
(บาท) จํานวนนิสิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
(คน) 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่ายต่อปี 

รายรับทั้งหมด รายรับต่อนิสิต รายจ่ายทั้งหมด รายจ่ายหัวนิสิต จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 

2560 5 675,000 135,000 331,200 66,240 3 343,800 50.91 
2561 10 1,167,500 116,750 379,700 37,970 3 787,800 67.48 
2562 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
2563 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
2564 15 1,827,500 121,833 714,700 47.047 4 1,112,800 60.89 
รวม 60 7,325,000  2,855,000        

  
 

19 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อส่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อรอง 

 แบบทางไกลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Leaning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย  
  2.8.1 นิสิตอาจโอนหน่วยกิต รายวิชา ในหลักสูตรระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้วจาก
การศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้การรับรอง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2.8.2 การโอนหน่วยกิต รายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน  
 3.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   :  ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 

1. การจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
2. การจัดการศึกษาแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต     

            3.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรที่เสนอ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.1 วิชาปรับพ้ืนฐาน 
  1.2 วิชาบังคับ 

 
- 
 

 
ไม่น้อยกว่า 

12 
 

 
ไม่น้อยกว่า 

24 
 

 
- 
- 

 
 
9 

 
 

21 
2. หมวดวิชาเลือก  - ไม่น้อยกว่า 

3 
3 

3. หมวดวิชาประสบการณ์
วิจัย 
    3.1 วิทยานิพนธ์ 

 
 

48 

 
 

36 

 
 

48 

 
 

48 

 
 

36 

 
 

48 
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 

48 48 72 48 
ไม่น้อยกว่า 

48 
72 
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3.3 รายวิชาในหลกัสูตร   
 (1) หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีพ้ืนฐานทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีมติให้
ลงทะเบียน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งน้ีในรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้อง
ได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
 

(1.2)  วิชาบังคับ  
     เฉพาะนิสิตที่เรียน แบบ 2.1 กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา 
ดังต่อไปน้ี   
 

รหัส ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 

Advanced Epidemiology  
3(3-0-6) 

1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  
Advanced Health System Management 

3(3-0-6) 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3(3-0-6) 

 
 (2) หมวดวิชาเลือก 
 กําหนดให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกต่างๆ ดังต่อไปน้ี หรือรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1 

Seminar in Public Health 1 
3(2-2-5) 

1420 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 
Advanced Research Methodology in Public Health  

3(2-2-5) 

1420 201 ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Biostatistics 

     3(2-2-5) 

1420 202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 
Qualitative Research in Public Health 

3(2-2-5) 

1420 203  ระบบสุขภาพระดับโลก
Global Health System 
 

3(3-0-6) 
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1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข 
Advanced Program Evaluation in Public Health 

3(2-2-5) 

1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Public Policy in Public Health 

3(3-0-6) 

1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน 
Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and 
ASEAN Society 

3(3-0-6) 

1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
Health Information System 

3(3-0-6) 

1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2 
Seminar in Public Health 2 

3(2-2-5) 

 
 (3)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    บังคับให้ปฏิบัติการนิพนธ์   
    แบบ 1.1 และ 2.2 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
48 หน่วยกิต 

    แบบ 2.1  
1420 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36 หน่วยกิต 

3.4 แสดงแผนการศึกษา 

      3.4.1  ระดับปริญญาดษุฎีบัณฑิต  แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 
ปีที่ 1 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1* 

Seminar in Public Health 1 
3(2-2-5) 

 กระบวนการการสอบ QE   
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

 รวม 15 
 
 
 
 



24 
 

  

ปีที่ 1 ภาคปลาย 
   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2 
Seminar in Public Health 2 

3(2-2-5) 

 กระบวนการการสอบ QE   
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

 รวม 6 
 
ปีที่ 2 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

 รวม 15 
 
ปีที่ 2 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 6 

 รวม 6 
 
ที่ 3 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6  

 รวม 6 
 
ปีที่ 3 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

 รวม 6 
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แบบ 2.1 
ปีที่ 1 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 104  การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  

Advanced Health System Management 
3(3-0-6) 

1420 102  วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology 

3(3-0-6) 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3(3-0-6) 

 รวม 9 
 
ปีที่ 1 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
XXXX-XXX วิชาเลือก 

Elective 
3(3-0-6) 

1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1* 
Seminar in Public Health 1 

3(2-2-5) 

 รวม 6 
 
ที่ 2 ภาคต้น 

   รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
 ผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
 กระบวนการการสอบ QE  

1420 899  วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 

 รวม 12 
 
ปีที่ 2 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
 กระบวนการการสอบ QE   

1420 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 

 รวม 6 
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ที่ 3 ภาคต้น 
   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1420 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

 9 

 รวม 9 
 
ปีที่ 3 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 899  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

 รวม 6 
 
3.4.2  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 
ปีที่ 1 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  

Advanced Health System Management 
3(3-0-6) 

1414 103 
 

ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(3-0-6) 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3(3-0-6) 

 รวม 9 
 
ปีที่ 1 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ    

Policy and Strategy in Health System Management 
3(2-2-5) 

1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology 

3(3-0-6) 

1414 105 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 
Public Health Behavioral Science and Health 
Promotion 

3(3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคต้น 
   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

1418 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health 

3(3-0-6) 

xxxx  xxx วิชาเลือก 
Elective  

3(3-0-6) 

 รวม 6 
 
ที่ 2 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
 กระบวนการการสอบ QE  

1420 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 

 รวม 12 
 
ปีที่ 3 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

 รวม 9 
 
ที่ 3 ภาคปลาย 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

 รวม 9 
 
ปีที่ 4 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

 รวม 9 
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ปีที่ 4 ภาคปลาย 
   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

 รวม 6 
 
ปีที่ 5 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 

 รวม 3 
 
3.4.1  โครงการวิจัยของหลกัสูตร 
  หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยด้านสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังต่อไปนี้  ด้าน
สาธารณสุขชุมชน ด้านการบริหารงานสาธารณสุข ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านนโยบายสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ด้านโภชวิทยา ด้านการกําหนดอาหาร ด้านอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัยในการทํางาน ด้าน
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ด้านสภาพการทํางาน ด้านการศึกษาทางระบาดวิทยาเพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยแวดล้อมการทํางานและ อาการแสดงหรือโรค   ด้านการประเมินการสัมผัส   ด้านการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างสารในสิ่งแวดล้อมและในร่างกาย  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นต้น โดย
โครงการวิจัยน้ันหลักสูตรจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
3.1.5 คําอธบิายวิชา 
 1) หมวดวิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) เฉพาะนิสิตที่
ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่
เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามขอ้แนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทีม่มีติให้ลงทะเบียนเรียน โดย
พิจารณาตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งน้ีเป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียน
ระดับ S (Satisfactory) 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  

 2) หมวดวิชาบังคับ  
 สําหรบัการเข้าเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 
1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง      3(3-0-6)
   Advanced Epidemiology 
   วิธีการทางวทิยาการระบาดขัน้สูง

สาํหรับงานสาธารณสุขและการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวทิยาการระบาดโดย
ประยุกต์ใช้สถติขัิน้สูง การวัดความพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์
ปัจจัยเส่ียง การจัดการความผิดพลาดในการศึกษาวิจยัทางวิทยาการระบาด           การ

นําผลการศกึษาด้านวิทยาการระบาดไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 
   Advanced epidemiological methods for public health and research, 
analysis and interpretation at an advanced level, causal inference in epidemiologic 
variables, risk analyses, error management in epidemiological research, implications 
to public health solutions 
 
1420 104 การจัดการระบบสขุภาพขั้นสูง      3(3-0-6)
   Advanced Health System Management 
   การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ของจัดระบบสุขภาพในระดับสากลและไทย    
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสุขภาพในบริบทสังคมท่ีแตกต่าง การพัฒนาระบบสุขภาพและบริการ
สุขภาพ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละสังคม 
   Analysis and synthesis health management system on the international 
and Thai contexts, comparative health system among different societies, health 
system and healthcare service development, trends and directions of health system 
development in the society 
 
1420 105 อนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัยขัน้สูง    3(3-0-6)
   Advanced Environmental Health and Occupational Health 
      ปัจจัยทางด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้อมที่ มี อิท ธิพลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย                    
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อิทธิพลและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและภับพิบัติ การจัดการภยันอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 Environmental factors determining health and illness in populations, 
health impact assessment, environmental impact assessment, effects of global 
change and disasters, occupational hazard management, occupational safety 
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สําหรบัการเข้าเรียนแบบ 2.2 
1410 103  ชีวสถิติประยุกต์       3(3-0-6) 
 Applied Biostatistics  
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการนําเสนอ
ข้อมูลทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง             
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้
สถิติแบบมีพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์
แบบถดถอย รูปแบบการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาด
ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, parameter 
estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical variables, 
sample size calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, non-
parametric statistics, statistical packages for data analysis, data presentation, and data 
interpretation 
 
1416 101  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ      3(2-2-5) 
    Policy and Strategy in Health System Management 
 หลักการและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและ
หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือ
กําหนดแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุข 
 Principles and processes in establishing public health policies, concepts 
and principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health 
context for formulating strategic health service management and planning leading to 
implementation, evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum 
compliance with the health situations for each area and implementation to achieve 
the goal of public health policies  
 
1414 105 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Public Health Behavioral Science and Health Promotion 
 แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพ พฤติกรรมมนุษย์กับการเกิดโรค 
ค่านิยม วัฒนธรรมการบริโภคกับปัญหาสุขภาพชุมชน ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ 
เจตคติ พฤติกรรม ของปัจเจกชน และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย สภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ หลักการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ มาตรการและวิธีการด้านการ
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สร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสุขภาวะสังคม การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพอย่างมี         
ส่วนร่วมและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 Concepts and principles of public health behavioral sciences, human 
behavior and disease incidences, social values, consumerism cultures and 
community  health problems, information and behavioral health, knowledge, 
attitudes and behaviors of individuals and communities towards health,                     
socioeconomic and environmental issues affecting health behavior, principle and 
strategic of health promotion, health intervention and social movement according to 
social health problem, healthy public policy formulation and implementation   
 
1418 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสขุ     3(3-0-6) 
 Research Methodology in Public Health 
 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัยด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย ประเภท
ของการวิจัยเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย การเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย 
กรณีศึกษา 
 Philosophy and concept of health sciences research, research 
methodology and research procedure, type of research, research instruments, data 
collection and analysis, research writing, research presentation and evaluation of 
research, ethics,  research proposal writing, case study report  
 
  (3) หมวดวิชาเลือก 
1420 103  สัมมนาทางสาธารณสขุ 1      3(2-2-5) 
   Seminar in Public Health 1  
   การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรม 
ศาสตร์ อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
   Exploring and identifying the problems and issues concerning on 
behavioral and social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal 
from scienctific public health publications 
 
1420 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสขุขั้นสงู    3(2-2-5) 
   Advanced Research Methodology in Public Health    
   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสาธารณสุข การผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การพัฒนาและทดสอบแนวคดิทฤษฎีใหม ่การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง การประเมินค่าการวิจัย การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ           
การควบคุมคุณภาพและจรรยาบรรณในการวิจัย 
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   Advanced research methodology in public health, mixed-methods of 
quantitative and qualitative research, development and testing new theory, applied 
advanced quantitative and qualitative analyses, research evaluation, national and 
international publication, research quality control and research ethics 
 
1414 102   นโยบายและการบริหารงานสาธารณสขุ    3(3-0-6) 
 Policy and Public Health Administration 
 หลักการและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและ
หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือ
กําหนดแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุข 
   Principles and processes in establishing public health policies, concepts 
and principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health 
context for formulating strategic health service management and planning leading to 
implementation, evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum 
compliance with the health situations for each area and implementation to achieve 
the goal of public health policies 
 
1414 103 ชีวสถิติประยุกต์       3(2-2-5) 
   Applied Biostatistics  
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการนําเสนอ
ข้อมูลทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติ
แบบมีพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบ
ถดถอย รูปแบบการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง 
กรณีศึกษา และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, 
parameter estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical 
variables, sample size calculation, correlation and regression analysis, risk 
measurement, non-parametric statistics, statistical packages for data analysis, data 
presentation, and data interpretation 
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1420 201  ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced Biostatistics 
   การใช้ชีวสถิติขั้นสูงสําหรับการสาธารณสุขและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยวิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์แบบวัดซ้ํา การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเน่ืองช้ันสูง การวิเคราะห์ข้อมูลการ
รอดชีพ และการประยุกต์ใช้หลักสถิติเพ่ือควบคุมตัวแปรกวน 
   Application of advanced biostatistical methods in public health and 
research, multivariate statistical analyses, analysis of variance, repeated measure, 
multiple regression analysis, multiple logistic regression advanced analysis of 
categorical data, survival analysis and adjusting for confounding and dealing with 
effect modification 
 
1420 202  การวิจัยเชงิคณุภาพทางสาธารณสขุ     3(2-2-5) 
   Qualitative Research in Public Health 
   หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและ          
การเผยแพร่ การประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
   Printciples and concepts of quality research, designs and methods of 
quality research, data collecting, data analyzing, report, publication and application 
of quality research in public health 
 
1420 203 ระบบสุขภาพระดับโลก 3(3-0-6)
 Global Health System 
   หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการกําหนด
และออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล                  
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 
   Principles and concept of the international health system, influential 
determinants and factors of health system designs, lessons and experiences in 
international health system, application and applied methods of international health 
system in Thai health care system 
 
1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสขุ    3(2-2-5) 
  Advanced Program Evaluation in Public Health  
  การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสุขภาพ รูปแบบการประเมิน การออกแบบ            
การประเมินทางสุขภาพ การกําหนดประเด็นการประเมิน การกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
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ประเมิน การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนโครงการประเมินผลทาง
สุขภาพและการเขียนรายงานผลประเมิน การสร้างรูปแบบการประเมินทางสุขภาพ 
  Analysis and management in health project, evaluation model and design, 
evaluation topic identification, the identification of objective, criteria, instrumental 
construction, data analysis, interpretation, evaluation of project and report writing, 
creating health evaluation model 
 
1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขัน้สูง    3(3-0-6) 
  Advanced Public Policy in Public Health  
  หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข  
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ 
  Principles, rationals and processes in establishing public policies in public 
health, analysis of resulting, implementation, assessment to achieve the goal of 
those public policies in national and international public health 
 
1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสงัคมไทยและอาเซียน  3(3-0-6) 
  Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and ASEAN Socie ty 
  การวิเคราะห์ความต้องการพ้ืนฐานของบุคคลในระยะต่างๆ การวิเคราะห์ทางจิตสังคมที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาจิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กับหลักการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยและ
อาเซียน 
  Analysis principles of human needs at various stages of life, psychosocial 
analysis relating to human behaviors, development on human psychology and 
characteristics, relationship between health and human psychology and social 
behaviors, analysis of health behavior in Thai and ASEAN society 
 
1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสขุภาพ      3(3-0-6) 
  Health Information System  
  แนวคิดด้านสารสนเทศสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ การจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ           
แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  Concepts of health information, health network, data base management in 
health, trend of applying health information technology 
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1420 209 สัมมนาทางสาธารณสขุ 2      3(2-2-5) 
  Seminar in Public Health 2  
  การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรม 
ศาสตร์ อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามท่ีปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
  Exploring and identifying the problems and issues concerning on 
behavioral and social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal 
from scienctific public health publications 
  
 (3)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    บังคับให้ปฏิบัติการนิพนธ์ ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังน้ี  
    แบบ 1.1 
1420 898  วิทยานพินธ ์       48 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสุขภาพ  
ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new  knowledge or resolve 
problems in the Health and public health work, under a supervision of thesis 
advisory committee  
 
    แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 
1420 898  วิทยานพินธ ์       48 หน่วยกิต 
    Thesis   
    แบบ 2.1 
1420 899  วิทยานพินธ ์       36 หน่วยกิต 
    Thesis   
    การทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสขุภาพ  
ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new  knowledge or resolve 
problems in the Health and public health work, under a supervision of thesis 
advisory committee 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
          3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวสุมัทนา  กลางคาร 3-4599-00027-XX-X รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Nursing Studies) University of Nottingham, UK 2009 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 
ปพ.ส.  
(พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง) 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2534 

2. อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน์ 3-4099-00105-XX-X รอง 
ศาสตราจารย์ 

M.P.H. State University of The 
Philippines, Philippines 

1989 

วท.บ.(ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2523 
3 นางสาวจินดาวลัย์ วิบูลย์อุทัย 3-4099-00375-XX-X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ด. (ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549 
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 

4 นางบัววรุณ  ศรีชัยกุล 3-6099-00940-XX-X ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 
 
 

ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
รป.ม. (การบริหารองค์การและ  
การจัดการ) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

2535 

เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 2524 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

5 นายวรพจน์ พรหมสัตยพรต 3-4299-00100-XX-X ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Health System 
Development) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

วท.ม (สาธารณสุขศาสตร)์ 
สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์
และสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546 
วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครเูลย 2537 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 

6 นายวิรัติ  ปานศิลา 3-6001-00574-XX-X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต)์

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2542 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและ
ให้คําปรกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536 

ศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2530 
7 นางสาวกัลยา  หาญพิชาญชัย 3-4099-00940-XX-X อาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 

วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยบรูพา 2546 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

8 นายจตุพร  เหลืองอุบล 3-4099-00197-XX-X อาจารย ์ ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2555 

พบ.ม. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2551 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547 
9 นายชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 3-9002-00072-XX-X อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2555 

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2551 
วท.บ. วทิยาศาสตร์ทั่วไป (เคม-ี
ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2547 

10 นายเทอดศักดิ์ พรหมอารักษ ์ 3-4805-00255-XX-X อาจารย ์ Ph.D. (Public Health) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 
วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนคร 2534 

11 นางประชุมพร   
เลาห์ประเสริฐ 

3-4099-00990-XX-X อาจารย ์ วท.ด (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 
วท.บ. (ชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

13 นางสาวภิญญาพัชญ ์
ดุงโคกกรวด 

3-3018-00313-XX-X อาจารย ์ Ph.D. (Applied 
Biopharmaceutical Sciences;  
Toxicology and Safety 
Science) 

Osaka University, JAPAN  2549 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
วท.บ. (จุลชีววทิยา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2539 

 
      3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
       -ไม่ม-ี 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
  ไม่มี  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  
           ไม่ม ี
 

    4.2  ช่วงเวลา  
          ไม่มี 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
           ไม่ม ี
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย  
  ปริญญามหาบัณฑิต เป็นการวิจัยพ้ืนฐานสําหรับนิสิตที่ เริ่มพัฒนาแนวทางการวิจัย 
ข้อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานและความชํานาญของ
คณาจารย์ในคณะ ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขชุมชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย 
ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบาดวิทยา ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ด้านโภชนวิทยา 
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ข้อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัย (Research Area) 
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในคณะและมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมด้านสาธารณสุขขั้นสูง ในงานด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขชุมชน ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบาดวิทยา ด้าน
พิษวิทยา สิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านโภชนวิทยา ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยต้อง
นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด 
    5.1 คําอธบิายโดยย่อ 
  การวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขโดยให้มีการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการวิจัย 
การนําเสนอผลการทําวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ จัดทํารายงานผลการวิจัยเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์  อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมของการ
วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยน้ัน ดําเนินการโดยคํานึงถึงจริยธรรมของการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
            5.2.1 มีทักษะด้านการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดง
ผลการวิจัย การอภิปรายผล การให้ข้อเสนอแนะ และการเขียนบทคัดย่อ  
  5.2.2 มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  5.2.3 มีทักษะด้านการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  5.2.4 มีทักษะด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม 
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    5.3  ช่วงเวลา 
         สําหรับนิสิตที่เน้นการวิจัยเริ่มทําวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                
เป็นต้นไป 
  ไม่เน้นวิจัยเริ่มทําวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 
    5.4  จํานวนหน่วยกิต  
  แบบ 1.1 และ 2.2 รายวิชา 1420 898 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
    แบบ 2.1 รายวิชา 1420 899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
   5.5   การเตรียมการ         
  นิสิต พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะๆ เพ่ือจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์                      
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก่อนเร่ิมเข้าสู่การทําวิทยานิพนธ์ นิสิตจัดทําโครงการวิจัยตามแบบเสนอขอ
การรับรองการวิจัยในมนุษย์ ภายใต้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

     5.6  กระบวนการประเมินผล  
         เมื่อนิสิตผ่านการเรียนในรายวิชาที่กําหนดแล้ว นิสิตต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์             
ในระหว่างดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ จัดให้มีการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เทอมละ 1 ครั้ง 
และเมื่อทําวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว  นิสิตสอบวิทยานิพนธ์  โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้สอบ และผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตสามารถประมวล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ด้านสาธารณสุขนํามาสร้างสรรค์โจทย์วิจัยใหม่ จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 
สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์             
องค์ความรู้ใหม่ตามจรรยาบรรณนักวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิิต  
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ ์ กิจกรรมของนสิิต 

ด้านบุคลิกภาพ ให้นิสิตมสี่วนร่วมในการกิจกรรม
ต่างๆ ในการฝกึบุคลิกภาพ 

1.  ในการปฐมนิเทศ การเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติงาน การทําวิทยานิพนธ์ 
และการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ  มีการแนะนํานิสิต
เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร บุคลิกภาพ 
การแต่งกาย การสื่อสารทั้งทางด้าน
สังคมและด้านวิชาการ การวางตัว การ
ทํางาน การแสดงความคิดเห็น การ
แก้ปัญหา การมีเหตุมีผล การนําเสนอ
งานและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ด้านภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

ให้นิสิตมสี่วนร่วมในการออกกฏ
ระเบียบและกติกาในห้องเรียน 
การใช้ห้องเรียน เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ และมีวินัยในการ
เข้าเรียนหรือปฏิบัติงาน 

1.หลักสูตรกําหนดให้นิสิตมกีาร
นําเสนอรายงาน ความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา โดยให้
นิสิตเป็นผู้ดําเนินการ ร่วมกับหลักสูตร 
2. จัดใหม้ีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ 
โดยนิสิต เป็นผู้ดําเนินการ และอาจารย์ 
ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและสนับสนุน 
4. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เครือข่ายทางด้านสาธารณสุขและ
สาขาวิชาที่กําหนดทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ปัญญาเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

มีการอบรม สอดแทรกเน้ือหาใน
ช้ันเรียน ให้นิสติได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และปัญญา
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

1.  นิสิตต้องผา่นการอบรม หรือเรียน
ในรายวิชาที่สอนในเรื่องจรรยาบรรณ
การวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
สาธารณสุขและสาขาวิชาที่กําหนด 
2.  นิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือเช้ือ
ก่อโรค 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ ์ กิจกรรมของนสิิต 
  อันตราย ต้องดําเนินการเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สตัว์ทดลอง 
หรือเช้ือก่อโรคอันตราย 
3.  นิสิตต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
จริยธรรมการเขียน การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
4. ในระหว่างการเรียนการสอน มีการ
สอดแทรกให้นิสิตตระหนักถึงปณิธาน 
“ปัญญาเพ่ือสขุภาวะชุมชน” และ
คุณค่าของตนเอง ตามค่านิยมอันดีงาม
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประสบการณ์การเป็น
ผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วยสอน
ในรายวิชาที่สนใจ 
 

สนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และผู้ช่วยสอนในรายวิชา
ที่นิสิตสนใจ    
  
 

1.สนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ 
2. สนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนใน
รายวิชาที่นิสิตสนใจ    
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สรุป มาตรฐานการเรียนรู้ระดับดุษฎีบัณฑิต 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะการปฏิบัติ 

1.มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

1.สามารถอธิบาย
ถึงความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ศาสตร์สาขา
สาธารณสุขและ
ศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง 

1.สามารถแสดง
ถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
สุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว กลุม่
คน และชุมชนได้
อย่างเป็นองค์รวม

1.มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร
และต่อสังคม 
 

1.สามารถสื่อสาร
และนําเสนอได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ัง
การพูด การฟัง
และการเขียน 

1.สามารถแนะนํา
และใหค้ําปรึกษา
เก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
การสอบสวน         
การป้องกัน         
การควบคุมโรค 
และการฟ้ืนฟู
สุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
รวมท้ังการ
เสริมสร้างภูมิคุม้กัน
โรค การวางแผน
ครอบครัว  

2.มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความมี
ระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลาและ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของ
สถาบันและ
สังคม 

2.สามารถบูรณา
การความรู้ทั่วไป 
ความรู้พ้ืนฐาน
วิชาชีพกับศาสตร์
สาขาสาธารณสุข
และศาสตร์ที่
เก่ียวข้องได้ 

2.สามารถนํา
ความรู้ศาสตร์
สาขาสาธารณสุข
และศาสตร์ที่
เก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการทาง
สาธารณสุขได้
อย่างเหมาะสม 

2.สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
บทบาทผู้นําและ
สมาชิกกลุ่ม 
 

2.สามารถ
ประยุกต์ความรู้
ทางสถิติ และ
ชีวสถิติในการ
แปลและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.สามารถควบคุม
ป้องกันปัจจัยที่ทํา
ให้เกิดโรคและลด
ความเสี่ยงของการ
เกิดโรค โดย
ประยุกต์ใช้           
องค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

3.มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความ
เคารพในสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อ่ืนรวมถึงการ
เห็นคุณค่าและ  

3.สามารถ
ประยุกต์ความรู้ 
เก่ียวกับศาสตร์
สาขาสาธารณสุข
และศาสตร์ที่
เก่ียวข้องไปใช้ใน 

3.สามารถนํา
ความรู้ศาสตร์
สาขาสาธารณสุข
และศาสตร์ที่
เก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการ

3.สามารถปรับตัว
เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน 
 

3.สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้น เก็บ
รวบรวม 
วิเคราะห์และ 

3.สามารถตรวจ
ประเมินโรค
เบ้ืองต้นและบําบัด
โรคเบ้ืองต้นได้
ถูกต้อง 
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะการปฏิบัติ 

เคารพใน
ศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ 

การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
และการทํางานได้ 

แก้ปัญหาทาง
สาธารณสุขได้
อย่างเหมาะสม 

 ถ่ายทอดข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

 

4.มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
สาธารณสุข  

4.สามารถติดตาม
ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
เก่ียวกับศาสตร์
สาขาสาธารณสุข
และศาสตร์ที่
เก่ียวข้องได้ 

4.สามารถ
วางแผนพัฒนา
งานสาธารณสุข
อย่างเป็นองค์รวม
โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

4.สามารถปรับตัว
ได้กับวัฒนธรรม
ขององค์กร 

4. สามารถ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ความรู้จากสื่อ
สารสนเทศได้
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและนํามา
ประยุกต์ใช้
ทางด้าน
สาธารณสุขได้ 
 

4.สามารถประเมิน
อาการเจ็บป่วยและ
ให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเพ่ือการส่งต่อ
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

5.มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความมี
จิตสาธารณะ 

 5. มีความใฝ่รู้
สามารถประยุกต์
ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆเพ่ือ
สร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมทาง
สาธารณสุข 

5.สามารถปรับตัว
ทํางานร่วมกับ
ชุมชนและองค์กร
ภายนอกท่ี
เก่ียวข้องได้ 

 5. สามารถดําเนิน
โครงการที่
แก้ปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข  โดยใช้
กระบวนการ
ประเมินและ
วินิจฉัยสุขภาพ
ชุมชน เน้นการ        
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนา   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่
ซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วย
หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม 
โดยปราศจากอคติและคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อผู้อ่ืน 
2. เป็นผู้นําในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการอุทิศ
ตัวตนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม 

อาจารย์ผู้สอนต้องมีการสอดแทรก
เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาบางรายวิชาที่
เก่ียวข้อง    

-ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเข้าเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม  
-ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ  
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิ 

2. ด้านความรู้  
1. มีความเข้าใจถ่องแท้และลกึซึ้งใน
ศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
2. มีความรู้ทีท่นัสมัยในวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึง
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเด็นปัญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญและมีแนวโน้มใน
อนาคต 
3. มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่และเผยแพร่ความรู้
ใหม่ในระดับสากล 
4. ประยุกต์ความรู้ในเทคนิคการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อสรุปให้เป็นที่
ยอมรับในสาขาสาธารณสุขศาสตร์และ
เฉพาะสาขา 
5. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถ่อง
แท้และกว้างขวางเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของความรู้และแนวปฏิบัติใน
วิชชีพสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ    
ทั้งการบรรยายโดยเน้นหลักการ
และทฤษฎี, การศึกษาด้วยตัวเอง
โดยการทํารายงาน การทําวิจัย,      
การจําลองสถานการณ์เพ่ือให้นิสิต
แก้ปัญหา รวมทั้งการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง 

- ประเมินจากการสอบย่อย 
- ประเมินจากการทํารายงานและ
การนําเสนอของนิสิต 
- ประเมินจากการสอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนา   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
1. สามารถประเมินและสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่จากผลงานการวิจัยและทฤษฎี โดย
บูรณาการแนวความคิดต่างๆท้ังในศาสตร์
ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง 
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  ได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ ใน
ประเด็นและปัญหาสําคัญในวิชาชีพ
สาธารณสุข 
3. สามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการหรือโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่อง
ที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และวิชาชีพ 

- การบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
- การศึกษาด้วยตัวเองและนําเสนอ
ในช้ันเรียน 
 

ประเมินจากผลการสอบ รายงาน 
และ การนําเสนอผลงาน   

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการและ
วิชาชีพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. วางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการ วิชาชีพ
และสังคม 

ใช้การสอนโดยการกําหนดกิจกรรม
ให้นิสิตต้องทํางานกลุ่ม หรือต้องไป
ประสานงานหรือขอความร่วมมือ
กับผู้อ่ืน เช่น การขอข้อมูล การ
สัมภาษณ์ โดยมีการคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดังน้ี  
- ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
- ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  
- ภาวะการเป็นผู้นํา  

ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการนําเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนา   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล
เชิงตัวเลขและสถิติเพ่ือนํามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ การ
แก้ไขปัญหาทีส่ําคัญและซับซ้อนที่
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และวิชาชีพ
สาธารณสุข 
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยใช้สถิติขั้นสูงและ
สามารถสื่อสารข้อค้นพบได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ระดับประเทศและนานาชาติ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ัน
สมันในการศึกษาด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศและผลการศึกษาค้นคว้าต่อนัก
วิชาชีพและสาธารณชน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆรวมถึงสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตได้
วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย และการใช้เครื่องมือต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามท่ีระบุในหมวด
ที่ 4  ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีดังต่อไปนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม โดยปราศจากอคติและคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อ่ืน 

2. เป็นผู้นําในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทั้ง

ในด้านวิชาชีพและวิชาการ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการอุทิศตัวตนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 

 ความรู้  
1. มีความเข้าใจถ่องแท้และลึกซึ้งในศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
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2. มีความรู้ที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ ประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญและมีแนวโน้มในอนาคต 

3. มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับ
สากล 

4. ประยุกต์ความรู้ในเทคนิคการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อสรุปให้เป็นที่ยอมรับในสาขา
สาธารณสุขศาสตร์และเฉพาะสาขา 

5. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถ่องแท้และกว้างขวางเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้
และแนวปฏิบัติในวิชชีพสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 
ทักษะทางปัญญา   

1. สามารถประเมินและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากผลงานการวิจัยและทฤษฎี โดยบูรณาการ
แนวความคิดต่างๆท้ังในศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ ในประเด็นและปัญหาสําคัญใน
วิชาชีพสาธารณสุข 

3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการหรือโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เก่ียวกับการพัฒนาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิชาชีพ 

 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการและวิชาชีพและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2. วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผู้นําในทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
สรุปและเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาที่สําคัญและซับซ้อนที่เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และ
วิชาชีพสาธารณสุข 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้สถิติขั้นสูงและสามารถสื่อสาร
ข้อค้นพบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมันในการศึกษาด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
และผลการศึกษาค้นคว้าต่อนักวิชาชีพและสาธารณชน โดยผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อมูลใหม่ปรับตาม มคอ.1 
ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก                             หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 
 (1.1) รายวิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                   
1414 102 นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 

Policy and Public Health Administration 
                  

1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

                  

หมวดวิชาบังคับ (แบบ 2.1 และ 2.2)                   

1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology 

                  

1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  
Advanced Health System Management 

                  

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 
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หมวดวิชาบังคับ (แบบ 2.2) 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาบังคับ                      

1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

                     

1414 105 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 
Public Health Behavioral Science and 
Health Promotion 

                     

1418 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public 
Health 

                     

1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบ
สุขภาพ    
Policy and Strategy in Health System 
Management 
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเลือก 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1 

Seminar in Public Health 1 
                  

1420 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 
Advanced Research Methodology in Public Health 

                  

1420 201 ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Biostatistics 

                  

1420 202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 
Qualitative Research in Public Health 

                  

1420 203 ระบบสุขภาพระดับโลก  
Global Health System 

                  

1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข 
Advanced Program Evaluation in Public Health 

                  

1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสขุขั้นสูง 
Advanced Public Policy in Public Health 

                  

1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน
Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and 
ASEAN Society 
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

Health Information System 
                  

1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2 
Seminar in Public Health 2 

                   

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย                   

1420 898 วิทยานิพนธ์ (แบบ 48 หน่วยกิต) 
Thesis 

                  

1420 899 วิทยานิพนธ์ (แบบ 36 หน่วยกิต) 
Thesis 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
   การวัดผลประเมินผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2557 หมวดที่ 6 ข้อ 34  
(รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ง) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนสิติยังไม่สาํเรจ็การศึกษา 

2.1.1  กําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1.2 การทวนสอบในรายวิชา ดําเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการ
เรียนการสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การ
ประเมินเชิงพฤติกรรมของนิสิต ทั้งน้ีโดยต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.1.3  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ซึ่งดําเนินการโดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประเมินความรู้ 
ความสามารถของนิสิตในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับปริญญาเอก 

2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ  ผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือนอาจารย์
จากหลักสูตรอ่ืน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตร 

 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา  
  โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังน้ี 
  2.2.1 การได้งานทําของดุษฎีบัณฑิต 
  2.2.2   ผลงานในสายงาน หรืออาชีพ 
  2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
 2.2.4  รางวัล หรือคําชมเชยที่ดุษฎีบัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล
และการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 1) ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร   
 2) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า  3.00    
 3) ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 4) ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
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 5) ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 6) ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาบัยกําหนด 

 7) สําหรับผู้ศึกษาแบบ 2.2 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย  หรือได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือที่เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีผู้ประเมิน อย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

 8) สําหรับผู้ศึกษาในแบบวิจัยแบบ 1.1 และ 2.1 โดยเฉพาะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย  หรือ
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ประเมิน อย่างน้อย 2 ฉบับ ใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่มีผู้ประเมิน (TCI กลุ่ม 1) อย่างน้อย 1 ฉบับ และในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน อย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  แนะนําอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรของคณะรู้จัก 
1.2   จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ แนะนํา ดูแล เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 
1.3 ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และอาจารย์พ่ีเลี้ยง อธิบายงาน ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

แนะนําหลักสูตรในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
1.4 จัดหลักสูตรสาธารณสุขศึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่ ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็น

ครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ และ สาขาวิชา 
1.5 ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์

ของนิสิต เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดูแลนิสิต 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   
           2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุน
การวิจัยทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
               2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย 
และตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
  2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  และตีพิมพ์
บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
  2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การบริหาร จัดการหลั กสู ตร ดํ า เ นินการ ใ ห้มี ความสอดคล้อ งและ เ ป็น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน ติดตามรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 - เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต จึงกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ แล้วนํา
ผลการประเมินน้ัน มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 - การบริหารหลักสูตร ดําเนินภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ให้จัดทํา
คําอธิบายรายวิชา แผนการสอน และมีการติดตามประเมินผลโดยคณาจารย์ของคณะ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามความคิดเห็นและประเมินอาจารย์โดยนิสิตเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอน เพ่ือเสริมสร้างให้
กระบวนการการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้นิสิต
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดย
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน และนิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และวารสารอ่ืนๆ ได้จากสํานักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัย นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากบริการของเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําเอกสารประกอบคําสอน เอกสารคําสอน ตํารา 
E-learning เพ่ือสร้างสมรรถนะทางการเรียนและการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 - สนับสนุนการให้คําแนะนํานิสิต มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนํานิสิตทุกด้าน 
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การพัฒนาหลกัสูตร 
 - ดําเนินการประเมินหลักสูตรทุก 2 ปี จากนิสิตผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอนเพ่ือนํา
ผลการประเมินมาใช้ประกอบการกําหนดรูปแบบ และเน้ือหาในการเรียนการสอน 
 - ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 นอกจากน้ันยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม จากการทําแบบสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจําทุกปี และแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิต
จะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3.นิสิต 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับการเข้ารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
 3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนิสิตในการคัดเลือกตรงของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2557  เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมก่อนรับเข้า
มาเป็นนิสิต 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานิสิต สําหรับนิสิตที่เข้ามาใหม่ที่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
ทางคณะจะส่งเสริมกิจกรรมด้วยการจัดอบรม จัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาทักษะ จัดให้
ผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาในด้านการตรวจรูปแบบ การให้คําแนะนําหลักไวยากรณ์ทางด้านภาษา 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนทุกภาคการศึกษา 
 3.4 ให้อาจารย์ทุกคนสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและให้คําปรึกษา
เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแก่นิสิต จัดเวลาให้นิสิตเพ่ือเข้าพบให้คําปรึกษา 
 3.5 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมท่ีส่งเสริมทักษะทางด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
 
4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
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  4.1  การรับอาจารย์ใหม่   
  การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาสาธารณสุขศาสตร์  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มีความสามารถ
ในการสอน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจริยธรรม คุณธรรม โดย
ประเมินการสอนและสัมภาษณ์ ด้วยการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พิจารณารับเข้าทํางาน 
 
 4.2 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้พิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบของ
ประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา ไม่เกินร้อยละ 30  ของจํานวนช่ัวโมง ในแต่ละรายวิชา 
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเช่ียวชาญในด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขา
ที่เก่ียวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
   
  4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน           
การสอน ประเมินผล  และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร และผลิตบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการ
ประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

  ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
อาจารย์ประจําวิชาทุกท่าน จะต้องจัดทําแผนการสอนในหัวข้อของตนที่รับผิดชอบ ตาม มคอ.3 มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน ของอาจารย์อย่างสมํ่าเสมอตาม มคอ.5 และนําผล
การประเมินดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ รวมถึงการพัฒนาด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้น จัดงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมอบรม สัมมนา การผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน การ
วิจัย บทความทางวิชาการ และจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยมี
คณบดีเป็นผู้กํากับและให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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  หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนิสิต 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในแต่
ละปีการศึกษาจะมีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการประเมินผู้เรียนด้วย
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนิสิต และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูล
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
6.1 การบริหารงบประมาณ 

   คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อตําราและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องสมุด จัดสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัยไว้ในห้องเรียนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ภาควิชาร่วมสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต    ไว้ในสาขาวิชาอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ความพร้อมด้านตํารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของวิทยาเขต และห้องสมุดของสาขาวิชามีตํารา หนังสือเฉพาะทางและทั่วไป 
ให้นิสิตได้สืบค้นอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี คณะ และสาขาวิชามีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  คณะและสาขาวิชาจัดสื่อการสอนอ่ืนที่ทันสมัยเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ และ WI-FI 
high speed internet เป็นต้น 
  คณะและสาขาวิชาจัดให้มีห้องเรียนที่ดี มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือทันสมัย ครบถ้วนและ
เพียงพอ เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนรู้และมีทักษะในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ  มีห้องคอมพิว 
เตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอให้นิสิตสามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 6.2.1 สถานที่ 
 การเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ในหลักสูตรน้ี เน้ือหาวิชาการทั้งภาคบรรยาย และ
ภาคปฏิบัติมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
ความพร้อมด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ และมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ในการเรียนการสอน โดยจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ใช้เพ่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสถาน
บริการ  สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานในสังกัดอ่ืน และศึกษาในพ้ืนที่จริง 
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สถานที่และอุปกรณ์ ใช้เพ่ือการเรียนการสอนกลุ่มวิชาหลักต่างๆ ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  โดยสรุปมีดังนี 
   6.2.1.1 สถานทีท่ี่มีอยู่แล้ว 
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรคีลนิิก คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 32 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 2 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 36 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 8 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 60 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 62 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 4 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 69 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 2 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 70 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 2 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 80 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 7 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 84 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 3 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 120 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 5 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 132 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 274 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 276 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 4 ห้อง 
 -  ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 277 ที่น่ังพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์       จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางด้านอาหารและโภชนาการ       จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางเคมี         จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางด้านจุลชีววิทยา        จํานวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์         จํานวน 1 ห้อง 
 
 6.2.2  อุปกรณ์ 
   6.2.2.1 อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว 
   การเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานในสังกัดอ่ืน และศึกษาในพ้ืนที่จริง 
  1. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
   ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ใช้สอนเฉพาะกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการ
วิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้าเสีย ขยะ อากาศ ที่มีอยู่ ณ ห้องปฏิบัติการของ  คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในขณะนี้ 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 
1. เครื่องวัดแสง 2 
2. เครื่องกลั่นนํ้าแบบสองคร้ัง 1 
3. เครื่องวัดความยาวเด็ก  4 
4. เครื่องวัดส่วนสูงเคลื่อนที ่ 10 
5. เครื่องวัดส่วนสูง  5 
6. เครื่องวัดระดับเสียง 1 
7. เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม  1 
8. โถแก้วดูดความช้ืน 3 
9. โต๊ะปฏิบัติการกลาง 5 
10. ชุดสกัดเพ่ือตรวจหาสารโปรตีน 2 
11. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดปริมาตรสูงสําหรับเก็บฝุ่น 1 
12. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล 1 
13. เครื่องปรับเทียบอัตราการไหล 1 
14. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2 กระบอกตา  25 
15. ตู้ดูดควันพิษ  3 
18. โปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณอาหารที่กิน 1 
19. ตะเกียงบุนเสน  20 
20. เครื่องช่ังนํ้าหนัก Weight balance  5 
22. แบบจําลอง Model อาหาร 5 หมู่  2ชุด 
24. เครื่องวัดแรงบีบมือแบบ Digital 1 
25. เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบ Digital 1 
26. เครื่องวัดกําลังหลังและขาแบบ Digital 1 
27. เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบ Digital 1 
28. ตู้ปลอดเช้ือ 2 
29. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดแสงวิสิเบล 3 
30. เครื่องผสมอาหาร  1 
31. ตู้แช่เย็น 1 
32. เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์(ชนิดแสงเหนือม่วง) 1 
33. ตู้เพาะเช้ือ  2 
34. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่เต็มตัวมีสญัญาณไฟ  1 
35. หุ่นเด็ก 1 
36. เครื่องวัดระดับความดังเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง 1 
37. เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของเคร่ืองวัด 1 
38. เครื่อง Kemmerrer 1 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 
39. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 
40. ชุดทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 1 
41. เครื่องวัดความร้อน 1 
42. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 1 
43. เครื่องวัดความช้ืน 1 
44. ป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล 1 
45. เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ 1 
46. เครื่องวัดระดับเสียง รุ่น DL-Series 1 
47. เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน รุ่น VI-410 1 
48. เครื่องวัดแรงบีบมือ 1 
49. เครื่องวัดการนําไฟฟ้าแบบพกพา 1 
50. เครื่องวัดออกซิเจนละลายนํ้าแบบพกพา 1 
51. เครื่องวัดระดับเสียง รุ่น NL-21 1 
52. เครื่อง Laser infrared 1 
53. เครื่อง Infrared thermometer 1 
54. เครื่อง วัดความขุ่น 1 
55. เครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าแนวด่ิง 1 
56. เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น ( PM-10 ) 3 

 

2. อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน  
   จะใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หรือที่ศูนย์บรกิารการศึกษาภายนอก อาทิเช่น 
 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 
1 กระดานไวท์บอร์ด 6 
2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  5 
3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  6 
4 เครื่องฉายภาพ LCD  2 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 11 
6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 
7 จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
8 เครื่อง SPITTER ขยายสัญญาณ  3 
9 Power Mixing Amplifier 3 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 
10 เครื่องเล่น DVD  3 
11 LOUDSPEAKER  12 
12 ลําโพงเสียงตามสาย   50 
13 ไมโครโฟนชนิดไดนามิค  24 
14 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องประชุม  2 
15 เครื่อง Kemmerrer 1 
16 เครื่องพิมพ์ 3 
17 เครื่องโทรสาร 2 
18 เครื่องคํานวณ  4 
19 เครื่องควบคุมไฟ  2 

 
2.2.3 ห้องสมุด 

 นิสิตค้นคว้าจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอื สํานักวิทยบริการ ซึ่งมีหนังสือ 
ตํารา และเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน ดังน้ี 
  1. ตําราวิชาการ 
   ภาษาไทย จํานวน 17,582 ช่ือเรื่อง  57,808  ฉบับ 
   ภาษาอังกฤษ จํานวน 19,935 ช่ือเรื่อง  26,139 ฉบับ 
   E-books จํานวน 4,473   ช่ือเรื่อง 
  2. วารสาร 
   ภาษาไทย จํานวน 46 ช่ือเรื่อง   
   ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ช่ือเรื่อง  
   3. ฐานข้อมูล  
    - Academic Search Premier  
    - ACS+ACS Archives  
    - Education Research Complete  
    - EMERALD Management Plus  
    - H.W.Wilson  
    - lSI Web of Science  
    - ProQuest Dissertation & Theses  
    - ScienceDirect  
    - SpringerUnk  
    - Wiley-Blackwell  
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 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
   1.  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   2.  ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLiS (TDC) 
 ฐานข้อมูล  E-Books  
   - netlibrary  
   - ebrary  
   - AccessMedicine  

ฐานข้อมูลฟร ี

   - American ChemicaL Society  
   - Arxiv.org E-Print Archive  
   - BioMed CentraL  
   - ChemBioFinder  
   - DIRLlNE: NationaL Library of Medicine  
   - DOAJ  
   - Free MedicaL Joumals  
   - iTOC  
   - MedlinePlus  
   - Medwell JournaLs  
   - National Human Genome Research Institute  
   - National Science Foundation  
   - PubMed  
   - SciCentral  
   - Scirus  
   - The Internet Public Library  
 
 6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  คณะและสาขาวิชาประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อตําราและหนังสือที่
เก่ียวข้อง โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือให้แก่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย เป็นประจําทุกปี 
 
    6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะมีเจ้าหน้าที่ประจําให้การประสานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด และทําหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จะอํานวยความสะดวกในการ
ใช้สื่อของอาจารย์  และประเมินความเพียงพอตลอดจนความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ นอกจากน้ีหลัง
เสร็จสิ้น  การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ทุกรายวิชาจะให้นิสิตประเมินผลการเรียนการ
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สอน รวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพ่ือคณะ มหาวิทยาลัย จะได้นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงต่อไป 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา
เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 
1 -5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4)(ถ้ามี) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา

    

4. มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
6) ตามแบบทีม่หาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถา้มี) ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการ

-    
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
หลักสูตร หรืออ่ืนๆ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ .7  ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์(ใหม่)ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 


 

   

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

    

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ50ต่อปี 

    

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต ใหมท่ี่มต่ีอ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - -  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร                       
สาธารณสขุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และวิเคราะห์ผลการเรียนใน
รายวิชาด้วยระบบออนไลน์ และเป็นความลับ 

1.1.2 จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
พิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  1.2.1  ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา 
  1.2.2  สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบวิชา  ประธานหลักสูตร และ หรือเพ่ือนอาจารย์ใน
หรือนอกหลักสูตร 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า   
 1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาในรูปแบบของ

แบบสอบถาม 
 2) สําหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่

เหมาะสม 
2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความเห็นเก่ียวกับหลักสูตร หรือใช้ข้อมูลจาก

การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 
       2.3 ประเมินโดย ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีบัณฑิตทํางาน เพ่ือ
ขอรับบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร  
     ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1  รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนิสิตผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3 เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 


