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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัส  :  25510211107299 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ    
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Health Program 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม)  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
         (ชื่อย่อ)   : ส.บ.  
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Public Health  
         (ชื่อย่อ)  : B. P. H. 
 
3.  วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:  

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
                
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ    : หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี (4 ปี) 
 5.2  ประเภทหลักสูตร    : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้    : ภาษาไทย    
5.4  การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยไดดี้ 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  : ไม่มี 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 
 6.2  เร่ิมใช้ในภาคต้น  ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม  คร้ังที่ 
2/2564  เมื่อวันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 6.4  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2564  เมื่อวันที ่ 9  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมคร้ังที่ ……เมื่อวันที่  ........  
เดือน.......................  พ.ศ. …………… 
 6.6  องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  ตามบันทึกที่ สธช. ……………… เมื่อวันที่ ……….  เดือน 
…………………. พ.ศ. ……………. 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    

หลักสูตรมีจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการด้านสุขภาพในภาครัฐ  และเอกชน (ด้านสาธารณสุข  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการสุขาภิบาล  ด้านสุขศึกษา  ด้านการควบคุมโรค) 

8.2  นักบริหารสาธารณสุข 
8.3  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.4  นักสถิติและนักวิจัย 
8.5  นักพัฒนาชุมชน 
8.6  ครูผู้ช่วย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/ สุขศึกษาและพลศึกษา) 
8.7  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีภาวะพ่ึงพิง 
8.8  ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางขวัญใจ 
ศุกรนันทน์ 

3-4607-
00011-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ส.ม. (สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ) 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 
 

2539 

2 นางสาวพัดชา  
หิรัญวัฒนกุล 

3-3016-
00279-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. (Health Sciences) 
 
M.Sc. (Epidemiology) 
(International Program) 
ส.บ.  

Massey University, 
New Zealand 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2013 
 

2548 
 

2545 

3 นายสุรศักดิ ์
เทียบฤทธิ์* 

5-4011-
00002-xx-x 

อาจารย ์ ส.ด. 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2539 
2536 

4 นางสาว 
สุไวยร์ินทร์  
ศรีชัย 

3-4508-
00408-xx-x 

อาจารย ์ M.P.H. (Health System 
Development) 
(International Program) 
B.P.H. (Health 
Education and Health 
Promotion) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
Central 
Queensland 
University, Australia 

2544 
 
 

1999 

5 นายอดิศร  
วงศ์คงเดช 

3-4099-
08468-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ส.ม. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
 

2541 
2530 

 

*ผู้ที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. คณะร่วมสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สภาวการณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเทศไทย   ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (2560-2579)  และประเทศไทย 4.0  ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ”  
ประกอบกับการรวมกลุ่มประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นเครือข่ายประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอิสระเดินทางเข้าออก
ภายในกลุ่มประเทศได้ง่ายมากขึ้น  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศปลายทางส าหรับนักท่องเที่ยวหรือ
ส าหรับแรงงานที่ต้องการเข้ามาท างานในประเทศไทย  สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึงทางด้านสาธารณสุข  
คือ  ปัจจัยต่าง ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาของ
แรงงานข้ามชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต  โรคระบาดต่าง ๆ  รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  และโรคอุบัติซ้ า 
(Emerging and Re-emerging Infectious Diseases)  ที่เกิดขึ้น  ความเพียงพอต่อทรัพยากร  รวมถึง
ความทั่วถึงและประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน  และปัจจัยอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการผลิต
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพที่จะมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน ในอนาคตเพ่ือท าข้อตกลงร่วมใน Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs  จึงนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศ  ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีความพร้อมทางสุขภาพ  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยมุ่งหวังให้สถาบันทางการศึกษาจัดการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับวัฒนธรรม
จากต่างชาติและอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม  วัฒนธรรม  และภาวะสิ่งแวดล้อมโลก  ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต
และพฤติกรรมหลาย ๆ ด้านของประชาชน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  และในปี พ.ศ. 2573  
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ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุจ านวนเพ่ิมมากขึ้นถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ  รวมทั้ง 
แบบแผนการเกิดโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน  เช่น  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID -19)  ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก  ซึ่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้  ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  ที่จะต้องมีการด าเนินงานคัด
กรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่สถานพยาบาลและชุมชน (Capture)  การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกัน 
การติดเชื้อ  (Case management and infaction control)  การติดตามผู้สัมผัสโรคและควบคุมโรค
ร ะ บ า ด ใน ชุ ม ช น  (Contact tracing and containment)  ก า ร สื่ อ ส า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk 
communication)  การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community intervention and law 
enforcement)  และการประสานงานและจัดการข้อมูล (Coordinating anf joint information 
center)  ตามแนวปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามกลุยุทธ์ 6C ของกรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่  
มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น  ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  มีสุขภาวะทางกาย 
จิต  สังคม  และสติปัญญา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้  การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  และมีสภาวิชาชีพ
การสาธารณสุข  เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ  ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการ
ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  และตามที่กระทรวงสาธารณสุข  
ได้มีนโยบายจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  และนโยบายการจัดกลุ่มหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; PCC) เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมให้เกิดการ
บริการที่ไร้รอยต่อ  โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น  และมีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทาง  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมาย  อย่างเป็นระบบและ มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน
อย่างเป็นองค์รวม  รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  มีสุขภาวะทางกาย  จิต  สังคม  และสติปัญญา  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน  ส่งผลให้การท างานด้านสาธารณสุขต้องบูรณาการกับงาน
พัฒนาโดยรวมมากยิ่งขึ้น  และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน  สอดคล้องกับมาตรฐาน
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วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  อันจะน าไปสู่
การมีสุขภาพดีของประชาชนและระบบสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  วัฒนธรรม  และกฎหมายที่ก าหนด  โดยเน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ในเชิงรุก  เช่น  มีการจัดการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (Health System Management Learning: DHML)     
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดทั้งผลกระทบต่อ

การด าเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของก าลังคนด้านสุขภาพทั้ง
ในส่วนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในทุกระดับ  เพ่ือรองรับ
กับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ดังนั้น  ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และมีความพร้อมในการผลิตก าลังคน  
ทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพ 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  และสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน
และอนาคต  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  น าความรอบรู้ทางด้านวิชาการ
มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค  การตรวจประเมิน  การบ าบัดโรค
เบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ  การดูแลให้ความช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วย  การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสามารถในท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีแนวทาง
ในด าเนินงาน  ดังนี้ 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีกรรมการประกันคุณภาพ 

ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 



7 
 

 

7 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

เอกลักษณ์  คือ “การเป็นที่พ่ึงของชุมชน”  และอัตลักษณ์ คือ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
มีองค์ความรู้  มีความตระหนัก  และเห็นคุณค่าของสุขภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และคุณภาพ
ชีวิต  สามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศาษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต  จึงปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในคุณค่า  
และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน  และมุ่งพัฒนาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุข  มีจิตอาสา  พร้อมท างานได้ตามความต้องการของ
ชุมชน  ภูมิภาค  และประเทศ  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม   การวิจัยและบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในระดับพ้ืนที่  โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 กลุ่มวิชา  เลือกจากรายวิชาจ านวน  77 รายวิชา  ซึ่งเป็นไป

ตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 มีรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนา-
ศาสตร์  การก าหนดอาหาร  และความปลอดภัยในอาหาร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน  12 รายวิชา  ได้แก่ 

 
1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health 
3(2-2-5) 

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

1499 103 พ้ืนฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
Foundation of Human Anatomy and Physiology for Public 
Health 

 3(2-2-5) 
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1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health  

3(3-0-6) 

1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6)   

1499 204 โภชนาการชุมชน 
Community Nutrition 

3(2-2-5)   

1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6)   

1499 206 ชีวสถิติ   
Biostatistics 

3(3-0-6)   

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5)   

1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6)   

1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน                                          
Community Health Field Practicum 

1(150 ชั่วโมง)   

 
  13.3 การบริหารจัดการ  

การจัดการเรียนการสอนจะมีระบบการประสานงานร่ วมกันระหว่างหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  และคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในการวางแผนและก าหนดข้อตกลงร่วมกัน 
ในการจัดรายวิชาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในหลักสูตร  ดังนี้ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับผู้สอน 
และนิสิต  ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียน 

13.3.2 มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ในควบคุม  
ก ากับ  การด าเนินการเกี่ยวกับกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา  

การสาธารณสุขเป็นศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การ
ควบคุมโรค  การตรวจประเมิน  และการบ าบัดโรคเบื้องต้น  การดูแลให้การช่วยเหลือผู้ป่วย  การฟื้นฟู
สภาพ  การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และการอนามัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยง 
จากการเจ็บป่วยของบุคคลและของชุมชน  โดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตามมาตรา 3 (1) (2) 
(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   
 
 1.2  ความส าคัญ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามปรัชญาวิชาชีพแห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  และให้สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือนักการ
สาธารณสุขชุมชน  ที่ เป็นบุคคลที่ รอบ รู้และเชี่ยวชาญการสาธารณสุขชุมชน ที่ มี เอกลักษณ์ 
และคุณลักษณ ะ (Competencies)  เป็นองค์รวม  เนนผลิตบัณ ฑิตออกไปประกอบ วิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนที่มีองคความรูเกี่ยวกับการน าหลักวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกตใช 
ในการด าเนินงานทางดานสาธารณสุขต่อบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ในดานการสงเสริมการเรียนรู
การแนะน า  และการใหค าปรึกษา  การประยุกตหลักวิทยาศาสตร์  การตรวจประเมิน  การบ าบัดโรค 
และการฟนฟสูุขภาพแบบองครวม  โดยสามารถ 

1. ประเมินสถานการณสุขภาพชุมชนเชิงระบบ  ทั้งการวิเคราะหสถานะสุขภาพ 
ของกลุมประชากร  การระบุปจจัยก าหนดและผลลัพธสุขภาพ  การแปลความหมายและการสังเคราะห์
สถานการณส์ุขภาวะของชุมชน 

2. บริหารจัดการแผนงาน  โครงการพัฒนาสุขภาวะของกลุมประชากรและชุมชน 
โดยวางแผนปฏิบัติการ  ด าเนินการ  ควบคุมก ากับ  และประเมินผล  รวมทั้งประสานแผนงานโครงการ
ร่วมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. จัดการระบบขอมูลขาวสารที่จ าเปนตอการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  ตั้งแตการ
ออกแบบ  การเลือกใชขอมูลที่ส าคัญและจ าเปนจากแหลงขอมูล  การแปลผลใด ๆ  การเชื่อมโยงไปสู
การเฝาระวัง  และการรายงานความเคลื่อนไหวดานสถานการณสุขภาพชุมชนตามปจจัยก าหนด 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 20 ปี  
ที่ผ่านมาโดยมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  จนถึงปัจจุบัน  โดยในปีการศึกษา 
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2561  และปีการศึกษา 2564  ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  และมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุข
ชมุชน (เอกสารแนบ  จ)   

จากการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตที่ผ่านมา  ได้มีการ
ทบทวนและวิเคราะห์หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ SWOT ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. หลักสู ตรสาธารณ สุขศาสตรบัณ ฑิ ต                     

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ได้ด าเนินการเปิดสอนมา
กว่า  20 ปี   โดยเปิดสอนระบบพิเศษ  
นอกเวลาราชการ  มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541  จ น ถึ งปั จ จุ บั น   ร ว ม  23 รุ่ น 
และระบบปกติ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  
รวม  15  รุ่น  จึงมีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาหลักสูตร  บริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ 

2. จากการติดตามและประเมินผลภาวะ 
ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ตั้งแต่รุ่นแรก
ส่วนใหญ่ป ฏิบัติ งานด้านสาธารณสุข 
ซึ่ งต รงกั บ ส าขาวิช าที่ จบ การศึ กษ า 
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ผู้ ใช้บัณฑิต 
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไปทุกปี   

3. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา
และการด าเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับ
ชุมชน  มีผลงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักหลักสูตร  ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  จากการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฝึกปฏิบัติงาน
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและทัศนคติ
ต่อวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในปีการศึกษา 
2563  การประชุมร่วมกับเครือข่ายสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต  และการวิเคราะห์
เอกสารหลักสูตร  พบว่า 
1. รายวิชากลุ่ม วิชาพ้ืนฐานบางรายวิชา 

มีส่วนในการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ค่อนข้าง
น้อย 

2. บ า ง ร า ย วิ ช า มี จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต 
ไม่เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา 

3. ชั่วโมงภาคปฏิบัติในบางรายวิชาในกลุ่ม
วิชาเฉพาะ ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรตามร่าง มคอ. 1 

4. บางรายวิชาเขียนค าอธิบายรายวิชา
ซ้ าซ้อนกัน  
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ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และเป็นที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาก าลั งคนด้านสุขภาพ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการ
จัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบ
พิเศษ  นอกเวลาราชการ  ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 

5. การออกแบบให้มี การฝึ กภาคสนาม
จ าน วนหลายหน่ วยกิ ต ในภาค เรียน
เดียวกับรายวิชาภาคทฤษฎี  เป็นปัญหา
ต่อการจัดเวลาการฝึกภาคสนาม 

6. ไม่มีห้องฝึกทักษะปฏิบัติการตรวจประเมิน
สภาพและบ าบัดโรคเบื้องต้นเสมือนจริง 
ส่งผลให้นิสิตขาดโอกาสในการฝึกทักษะ
อย่างเต็มที่ก่อนฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและ

วัฒนธรรม  ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

2. มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 2556  และ
แนวทางการจัดท าหลักสูตรตาม ร่าง  
มคอ. 1 

3. กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีนโยบายจัดท า
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan)  และนโยบายการจัดกลุ่มหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; 
PCC)  เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและ
ส่งเสริมให้ เกิดการบริการที่ ไร้รอยต่อ  
โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิที่นักวิชาการสาธารณสุขชุมชนต้อง
ด าเนินงานสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  

4. มีเครือข่าย ความร่วมมือด้านสุขภาพ  
ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ  

1. ประเทศไทยมีหลักสูตรการศึกษาระดับ
ป ร ิญ ญ า ต ร ีจ า น ว น ม า ก   ห ล า ย
สถาบันการศึกษา กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย ผู้เรียนมีโอกาสเลือกที่
เรียนหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียนมาก
ขึ้น ขึ้นอยู่กับเหตุผลความต้องการของ
แต่ละคน  

2. สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 2 ปี  ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาเรียนระบบพิเศษ
น อก เวล าราช ก าร   ได้ มี ก า รป รับ
หลักสูตรเป็น 4 ปี  ท าให้จ านวนผู้เรียน
ในอนาคตน้อยลง 

3. นโยบายการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังคน
ด้านสุขภาพ  ท าให้มีการปรับลดอัตรา
การจ้างงาน และผู้จบสาขาวิชาชีพอ่ืน
สามารถบรรจุในต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขได้ 
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 ดังนั้น  ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คร้ังนี้  จึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  เจตคติ  และสมรรถนะที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556  ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
1. ยังไม่มีแนวทางการการจัดท า
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลุ่มรายวิชา  และชื่อรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิการสาธารณสุขศาสตร์ 
(มคอ.1) 

ป รับ ราย วิ ช า   1401 121 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  น าไป
รวมกับ  1499 301 สุขศึ กษ า
และพฤติกรรมศาสตร์ 

ป รั บ ร า ย วิ ช า  1401 232 
สุขภาพจิต  น าไปรวมกับวิชา 
1401 313 จิตวิทยาสุขภาพและ
สุขภาพจิตชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ 
พึงประสงค ์

 
 

- ตัดรายวิชา 1401 121 ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 
- ตั ด ร า ย วิ ช า  1401 232 
สุขภาพจิต 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 1401 323 การ
วางแผนและประเมินโครงการ
สาธารณสุข 
- เพ่ิมรายวิชา 1401 243 การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
 
 

- เพ่ิมรายวิชา 1499 310 การ
ฝึ ก ภ า ค ส น า ม ร่ ว ม ด้ า น
สาธารณสุขชุมชน 

2. สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ 
สังคมและวัฒนธรรม ผลักดันให้
ผู้ เรียนจ า เป็ นต้ อ งมีทั กษะใน
ศตวรรษท่ี 21  

 

ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึ งประสงค์ ของหลักสู ตรให้
บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 

- มีความคิดอย่างเป็นระบบและ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
- มีทักษะการสื่ อสารและใช้
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

3. ราย วิช าก ลุ่ ม วิช า พ้ื น ฐาน 
บ างราย วิช า   มี ส่ วน ใน ก าร
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรได้
ค่อนข้างน้อย 

 

ปรับรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุขโดยปรับรวมกับ
รายวิชาอ่ืนๆ  3 รายวิชา ได้แก่ 

1401 111 ประชากรศาสตร์ 
 
 
 
1401 313 พ ฤ ติ ก ร ร ม

องค์การและภาวะผู้น า 

 
 
 
- ตั ด ร า ย วิ ช า  1401 111  
ประชากรศาสตร์  น าไปรวมกับ
รา ย วิ ช า  1499 201 ระบ าด
วิทยา 
-ปรับรายวิชาไปอยู่หมวดวิชา
เลือกเสรี 

4. บางรายวิชามีจ านวนหน่วยกิต
ไม่เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ได้แก่  
 

 

5. ป รับหน่ วยกิตราย วิชาให้
เหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ได้แก่  

 
1401 112 โภชนาการ 

2(2-0-4) 
1401 113 กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน

 
 
 
 
 
- 1499 204 โภชนาการชุมชน 
3(2-2-5) 
- 1499 103 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับ
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
ส าหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
1401 313 หลักการวิจัยทาง
สาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)  

งานสาธารณสุข 3(2-2-5) 
- 1401 313 หลักการวิจัยทาง
สาธารณสุขศาสตร์ 3(2-2-5) 

5. ปรับชั่วโมงภาคปฏิบัติในบาง
รา ย วิ ช า ใน ก ลุ่ ม วิ ช า เฉ พ าะ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรตามร่าง มคอ. 1 

 

ปรับชั่วโมงปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดท าหลักสูตร
ตามร่าง มคอ. 1 

1401 341 อนามัย
ครอบครัว 3(3-0-6) 

1401 332 การศึกษาอิสระ
ทางสาธารณสุข  
 

รายวิชาที่ปรับชั่วโมงภาคปฏิบัติ
ได้แก่ 
 
- 1401 341 อนามัยครอบครัว 
3(2-2-5) 
- 1401 332 การศึกษาอิสระ
ทางสาธารณสุข 1  3(0-9-0) 
- 1401 332 การศึกษาอิสระ
ทางสาธารณสุข 2  2(0-6-0) 

6. การออกแบ บ ให้ มี ก ารฝึ ก
ภาคสนามจ านวนหลายหน่วยกิต
ในภาคที่ เรียนเดียวกับรายวิชา
ภาคทฤษฎี เป็นปัญหาต่อการจัด
เวลาการฝึกภาคสนาม 

ปรับแผนการเรียนรายวิชาฝึก

ภาคสนาม  โดยไม่ให้เรียนใน

ภาคการศึกษาเดียวกับรายวิชา

ภาคทฤษฎี 

 

- 1401 491 การฝึกปฏิบัติงาน
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 1  ไม่น้อยกว่า 180 
ชั่วโมง  เป็นภาคการศึกษาต้น  
ชั้นปีที่ 4  
- 1401 492 การฝึกปฏิบัติงาน
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 2  ไม่น้อยกว่า 225 
ชั่วโมง  เป็นภาคการศึกษาปลาย  
ชั้นปีที่ 4  

 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ได้ออกแบบแผนการ

ศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  โดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตามมาตรา 3 (1) (2) (3) และ (4) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาค  ซึ่ง 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
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มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคทฤษฎีในวัน-เวลาราชการ 
ส่วนรายวิชาภาคสนามจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  โดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
ตามมาตรา 3 (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานบริการด้านสุขภาพ  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎระเบียบทางสังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

มีจิตอาสา  และปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 

1.3.2 มีความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

1.3.3 มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในงาน

สาธารณสุขและในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ  และสามารถท างาน

ร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม   

1.3.4 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม   

การบ าบัดโรคเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้ อม 

ได้อย่างเป็นองค์รวมตามอ านาจและบทบาทหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

พ.ศ. 2556   

1.3.5 ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางาน

สาธารณสุข 

1.3.6 พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได ้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
หลักสูตรนี้จะด าเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบ

ระยะเวลา  (5 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สป.อว. ก าหนด 

- วิเคราะห์และทบทวนผล
การด าเนินงานของหลักสูตร  
- ประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจาก
ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกหลักสูตร 
- ผ ล ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21  และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   

- น าข้อมูลมาปรับปรุงให้
ทันสมัยต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
แล ะข้ อ เส น อแน ะ ขอ งผู้ ใช้
บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

3. การบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน 

- จ านวนอาจารย์ที่ ได้ รับทุน
ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/
สื่อประกอบการเรียนการสอน 

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

4. การบริหารคณาจารย์/บุคลากร
สายวิชาการ 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

- วงเงิน วิ จัยทั้ งภ าย ใน และ
ภายนอกที่ ได้ รับ เป็น ไปตาม
เกณฑ ์

 - สนับสนุน และส่งเสริมให้
บุคลากรในหลักสูตรท างาน
วิจัย และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับต่าง ๆ    

- จ าน วน ผล งาน วิช าก ารที่ 
เผยแพร่ต่อปี 
- การน าผลงานวิชาการไปใช้
ประโยชน์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. สนับสนุนและพัฒนานิสิต 
 

- น าผลการประเมินของนิสิต
มาพัฒนานิสิต 

- มี ร ะบ บ แ ล ะ โค รงก าร ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- ส ารวจความต้องการของ
ตลาด แรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- ผลการส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  และความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ร้อยละของการได้งานท าของ
บัณฑิต  หลังการส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 
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หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ  

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2557 หมวด 1 ข้อ 7  คือ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังนี้  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัย  อาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวน 
หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6 คือ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  ให้ก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ (ดังรายละเอียดในเอกสาร
แนบ ง)  และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ7 ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบ  
ดังนี้  ระบบทวิภาคโดย 1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึ กษาไม่น้ อยกว่า  15 สัปดาห์   มหาวิทยาลั ยอาจจัดการศึ กษาการศึ กษาพิ เศษ  
(ภาคฤดูร้อน)  โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค
ปกต ิ

 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  เป็น เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ .ศ . 2557 หมวด 1 ข้อ 9  การคิดหน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

ระบบทวิภาค 
9.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  9.2  รายวิชาภาคปฏิบั ติ   ที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้ อยก ว่า   30  ชั่ วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 
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   9.3  การฝึ กงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่า  45  ชั่ วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 
   9.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้ รับมอบหมายที่ ใช้ เวลา 
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การเทียบโอนหน่วยกิต  และรายวิชา  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 16.3  
หลักเกณฑ์การโอนรายวิชา  และการเทียบโอนผลการเรียน   ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2546  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทียบเข้า  พ.ศ. 2553  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
1)  ระยะเวลาการศึกษา 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  ข้อ 8  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 2 ข้อ 10  ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี  ดังนี้  คือ 10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  และอย่างมากไม่เกิน 150 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษา
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  12  ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

ภาคต้น    เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย    เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2) การลงทะเบียนเรียน 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 หมวด 4 ข้อ 21 – 24 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
3)  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 5 ข้อ 28-33 และหมวด 6 ข้อ 34-38 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
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3.1) ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา  
3.2) ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี

การศึกษา  ส าหรับกรณีเทียบโอนรายวิชา 
3.3) ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.4) ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1)  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 
 2) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
 3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   และปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ  
ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 
 4) ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือตามหลักเกณฑ์ของ 
สป.อว.  

รายละเอียดเพ่ิมเติม  ผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 2 และข้อ 3  อาจจะต้องเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  หรือคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตที่เข้ามารับการศึกษาในระยะแรกอาจมีปัญหาการปรับตัวกับเพ่ือนใหม่และสังคมใหม่ใน

มหาวิทยาลัย  ปัญหาการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและความกล้าแสดงออก  รวมถึงกรณี
นิสิตต่างชาติที่มีปัญหาด้านภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนและท ากิจกรรมในชุมชน   
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัวและการใช้ชีวิต   - จัดกิจกรรมค่ายต้อนรับน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา   

เพ่ือเรียนรู้วิธีการปรับตัว  การอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยมีการ 
จัดคู่บัดดี้เพ่ือดูแลกันและกัน 
การใช้ชีวิต และกิจกรรมพี่พบน้อง  จัดสายรหัสพ่ีน้องเพ่ือให้ 
พ่ีสายรหัสดูแลน้องสายรหัส 
-  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน 
และการใช้ชีวิต  และดูแลความเป็นอยู่ของนิสิต 

ปัญหาการคิดอย่างเป็นระบบในการ
แก้ไขปัญหาและความกล้าแสดงออก   

- จัดกิจกรรมโฮมรูมหลักสูตร  เพ่ือให้นิสิตส่งเสริมทักษะการ
เป็นผู้น า  จิตอาสา  และฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปญัหา 
ร่วมกัน 

ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเรียน
และกิจกรรมในชุมชนของนิสิตต่างชาติ  

- อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบนิสิตก่อน
เข้าศึกษาเพ่ือพูดคุยและเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการ
ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน และจัดติวพิเศษในรายวิชาที่มี
ปัญหา 
- ใช้กิจกรรมบัดดี้เพ่ือแป็นพี่เลี้ยงในการฝึกภาษาและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี    
   -  ปีการศึกษาละ  120  คน 

ชั้นปี ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

ชั้นปีที่ 1 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 
ชั้นปีที่ 2    60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 
ชั้นปีที่ 3       60  60 60  60 60  60 
ชั้นปีที่ 4          60  60 60  60 
รวมจ านวน
นิสิต 

60 60 120 120 120 240 180 120 300 240 120 360 240 120 360 

จ านวน
บัณฑิตที่คาด
ว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

    60 60  60 60 60 60 120 60 60 120 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  
 ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

    ระบบปกติ  (เรียน 4 ปี) 
 

ปีที่ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 

รวม จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 

รวม จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 

รวม จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 

รวม จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 

รวม 

ปีที่ 1 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 
ปีที่ 2 0 0 0 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 
ปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 
ปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 30,000 1,800,000 60 30,000 1,800,000 
รวม 60 30,000 1,800,000 120 60,000 3,600,000 180 90,000 5,400,000 240 120,000 7,200,000 240 120,000 7,200,000 

 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี  
 
1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร   ปีที่  1   41 หน่วยกิต 

       ปีที่  2    40   หน่วยกิต 
       ปีที่  3    44   หน่วยกิต 
       ปีที่  4      9   หน่วยกิต 
       รวม              134 หน่วยกิต 
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)  ภาคการศึกษาละ   15,000   บาท  
 3.  ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ  30,000  บาท 
 4.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต  (1 คน)   เท่ากับ  120,000  บาท 
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ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ระบบพิเศษ  (นอกเวลาราชการ) 
 

ปีที่ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
 จ านวน

นิสิต 
ค่าธรรมเนียม

การศกึษา 
รวม จ านวน 

นิสิต 
ค่าธรรมเนียม

การศกึษา 
รวม จ านวน

นิสิต 
ค่าธรรมเนียม 

การศกึษา 
รวม จ านวน

นิสิต 
ค่าธรรมเนียม 

การศกึษา 
รวม จ านวน

นิสิต 
ค่าธรรมเนียม

การศกึษา 
รวม 

ปีที่ 1 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 
ปีที่ 2 0 0 0 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 60 50,000 3,000,000 
รวม 60 50,000 3,000,000 120 100,000 6,000,000 120 100,000 6,000,000 120 100,000 6,000,000 120 100,000 6,000,000 

 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี  
 

1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร   ปีที่  3     53  หน่วยกิต 
       ปีที่  4      57   หน่วยกิต 
      รวม    110   หน่วยกิต 
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ   20,000  บาท  และภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) ภาคละ 10,000 บาท 
 3.  ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ  50,000 บาท 
 4.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต  (1 คน)  เท่ากับ  100,000  บาท 
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ระบบปกติ  (เรียน 4 ปี) 

 
ปีการศึกษา 

 
จ านวนนิสิต 

 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย ต่อปี 

รายรับท้ังหมด รายรับต่อหัวนิสิต รายจ่ายท้ังหมด รายจ่ายต่อหัวนิสิต จ านวนเงิน % 
2564 60 1,800,000 30,000 1,350,000 22,500.00 45 450,000 25.00 
2565 120 3,600,000 30,000 2,600,000 21,666.67 87 1,000,000 27.78 
2566 180 5,400,000 30,000 4,000,000 22,222.22 133 1,400,000 25.93 
2567 240 7,200,000 30,000 4,750,000 19,791.67 158 2,450,000 34.03 
2568 240 7,200,000 30,000 4,750,000 19,791.67 158 2,450,000 34.03 
รวม  18,000,000  11,407,200 19,012.67  11,928,00 33.63 

 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ 19,012.67 บาท/คน/ปี 
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 ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 

 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนิสิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย  ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

2564 60 3,000,000 50,000 1,320,000.00 22,000.00   32 1,682,000 70.08 
2565 120 6,000,000 50,000 2,9111,00.00 24,259.17   58 3,013,400 62.78 
2566 120 6,000,000 50,000 2,9111,00.00 24,259.17   58 3,013,400 62.78 
2567 120 6,000,000 50,000 2,9111,00.00 24,259.17   58 3,013,400 62.78 
2568 120 6,000,000 50,000 2,9111,00.00 24,259.17   58 3,013,400 62.78 
รวม  12,000,000  4,291,200.00 23,840.17  7,708,800 64.24 

  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ  23,840.17  บาท/คน/ปี
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ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย 
ระบบปกติ 

 

 
ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ (ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
3,000,000 

 
6,000,000 

 
6,000,000 

 
6,000,000 

รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
รายจ่าย 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
- ค่าสอน 
- รายจ่ายอื่นๆ (ครุภัณฑ์) 

 
500,000 
450,000 
370,000 

 
1,170,000 
841,100 
370,000 

 
1,170,000 
841,100 
370,000 

 
1,170,000 
841,100 
370,000 

รวมรายจ่าย 1,320,000 2,911,100 2,911,100 2,911,100 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,680,000 3,088,900 3,088,900 3,088,900 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ (ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
1,800,000 

 
3,600,000 

 
5,400,000 

 
7,200,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 
รายจ่าย 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- รายจ่ายอื่นๆ (ครุภัณฑ์) 

 
650,000 
600,000 
100,000 

 
1,300,000 
1,200,000 
100,000 

 
2,100,000 
1,800,000 
100,000 

 
2,250,000 
2,400,000 
100,000 

รวมรายจ่าย 1,350,000 2,600,000 4,000,000 4,750,000 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 450,000 1,000,000 1,400,000 2,450,000 
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2.7  ระบบการศึกษา  
               แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ออนไลน์ 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

   การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และประกาศหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ใช้ระยะเวลาในการ
ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า              134 หน่วยกิต 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ร่าง มคอ. 1  สาธารณสุขศาสตร์  
และกรอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  ดังนี้ 
 

หมวดวชิาและกลุ่มวชิา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 

มาตรา 3 (1) (2) (3) และ 
(4) แห่งสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. 2556 และร่าง มคอ. 1 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่ 30 ไม่น้อยกวา่ 30 ไม่น้อยกวา่ 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 72 ไม่น้อยกวา่ 90 98 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกวา่ 30 30 

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์  ไม่น้อยกวา่ 12 12 
2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข  ไม่น้อยกวา่ 18 18 

2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 60 68 
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 46 58 

ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามยัชุมชน  ไม่น้อยกวา่ 10 12 
ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 
 ไม่น้อยกวา่ 10 13 

ค. กลุ่มตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น 
การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 

 ไม่น้อยกวา่ 6 11 

ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 ไม่น้อยกวา่ 10 10 

จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย
สาธารณสุข 

 ไม่น้อยกวา่ 10 12 

2.2.2 กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ด้านวิชาชีพ 

(1) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข  

ไม่ระบ ุ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง) 

ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 
450 ชั่วโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร*ี ไม่น้อยกวา่ 6 ไม่น้อยกวา่ 6 ไม่น้อยกวา่ 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 126 ไม่น้อยกว่า 134 

หมายเหต ุการฝึกปฏิบัตงิานคิดหน่วยกิตละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อก าหนดของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์            12  หน่วยกิต 
1401 101 เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 
Biochemistry for Public Health 

2(1-2-3) 

1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

1499 206 ชีวสถิติ  
Biostatistics 

3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข                         18  หน่วยกิต 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
2(2-0-4) 

1401 212 เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

2(2-0-4) 

1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตชุมชน 
Health Psychology and Community Mental Health 

3(2-2-5) 

1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

2(2-0-4) 

1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
Principles of Public Health Research 

3(2-2-5) 

1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
Fundamental of Anatomy and Physiology for Public Health 

3(2-2-5)   

1499 204 โภชนาการชุมชน 
Community Nutrition 

3(2-2-5)   
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 2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  มีจ านวนหน่วยกิต               ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ  แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา มีจ านวนหน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
  

 ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน            12  หน่วยกิต 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

Community Public Health Management 
3(2-2-5) 

1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

3(2-2-5) 

1401 323 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข  
Public Health Project Planning and Evaluation 

3(0-9-0) 

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

 ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ 
    และการวิจัยสาธารณสุข            13  หน่วยกิต 

1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computing in Public Health Data Analysis 

2(1-2-3) 

1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

3(0-9-0) 

1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 
Independent Study in Public Health 2 

2(0-6-0) 

1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6) 

 ค. กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น  
    การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ          11  หน่วยกิต 

1401 241 การตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น 
และการส่งต่อผู้ป่วย 
Primary Health Assessment, Basic Medical Care, and  
Patient Referral 

3(2-2-5) 

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Home Health Care and Rehabilitation  

3(2-2-5) 
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1401 341 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(2-2-5) 

1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  
Health Care for Elderly and Dependent People in 
Community 

2(1-2-3) 

 ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม         10  หน่วยกิต  
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

Public Health and Environment Laws 
2(2-0-4) 

1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact Assessment 

2(1-2-3) 

1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Environmental Health 

3(3-0-6) 

1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

 จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข          12 หน่วยกิต  
1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Development and Quality Improvement in Public Health 
3(3-0-6) 

1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

2(2-0-4) 

1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 

2(1-2-3) 

1401 364 สัมมนาสาธารณสุข  
Seminar in Public Health 

2(0-6-0) 

1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

 

2.2.2 กลุ่มฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ         ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 

Public Health Field Practicum 1 (ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง) 
4(0-12-0) 

1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 
Public Health Field Practicum 2 (ไม่น้อยกว่า  225 ชั่วโมง) 

5(0-15-0) 

1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
Community Health Field Practicum 

1(150 
ชั่วโมง) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  
1401 471 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 

Perception, Cognition and Communication 
2(1-2-3) 

1401 472 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ   
Health Communication and Media Literacy 

2(1-2-3) 

1401 473 ประชากรศาสตร์ 
Demography  

2(1-2-3) 

1401 474 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

2(1-2-3) 

1401 475 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

2(1-2-3) 

1401 476 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 

2(1-2-3) 

 กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น  
การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 

 

1401 571 การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medical Care 

2(1-2-3) 

1401 572 โภชนบ าบัด 
Dietetics 

2(1-2-3) 

1401 573 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
Care for Chronic Patients and Palliative Care 

2(1-2-3) 

1401 574 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 

2(1-2-3) 

1401 575 เภสัชวิทยาเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health Protection 

2(1-2-3) 

1401 576 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 

2(1-2-3) 
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 กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา สถิติ 
และการวิจัยสาธารณสุข 

 

1401 671 การสอบสวนโรคระบาด 
Investigation of  Disease Outbreaks 

2(1-2-3) 

1401 672 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Public Health Problems and Social Changes 

2(1-2-3) 

1401 673 การจัดการสาธารณภัย  
Disaster Management 

2(1-2-3) 

1401 674 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 
Introduction to Health Behavior Research and 
Development 

2(1-2-3) 

1401 675 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้านสาธารณสุข 
Design and Test of Public Health Instrument 

2(1-2-3) 

 กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
1401 771 การจัดการและการก าจัดของเสีย 

Waste Management and Disposal 
2(1-2-3) 

1401 772 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
Environmental Health Administration 

2(1-2-3) 

1401 773 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

2(1-2-3) 

1401 774 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

2(1-2-3) 

1401 775 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for Health 

2(1-2-3) 

1401 776 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and Recreation Areas 

2(1-2-3) 

1401 777 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation 

2(1-2-3) 

1401 778 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

2(1-2-3) 

1401 779 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous Waste 

2(1-2-3) 
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1401 871 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน  
Foundation of Industrial Hygiene 

2(1-2-3) 

1401 872 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
Epidemiology in Occupational Health 

2(1-2-3) 

 กลุ่มการบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข  
1401 873 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  

Field Study in Public Health 
2(1-2-3) 

1401 874 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข  
Public Health Resource Management 

2(1-2-3) 

1401 875 การนิเทศงานสาธารณสุข  
Public Health Supervision 

2(1-2-3) 

1401 876 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource  Development and Management 

2(1-2-3) 

1401 877 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข  
System Management in Public Health Organizations 

2(1-2-3) 

1401 878 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข  
Culture and Public Health Development 

2(1-2-3) 

1401 879 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข   
Improvement of Life Quality in Public Health 

2(1-2-3) 

1401 971 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
Organization Behavior and Leadership 

2(1-2-3) 

1401 972 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Health Business Management 

2(1-2-3) 

1401 973 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

2(1-2-3) 

1401 974 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

2(1-2-3) 

1401 975 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 

2(1-2-3) 

1401 976 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข 
Innovation and Information Technology in Public Health 

2(1-2-3) 
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1401 977 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับนักสาธารณสุข  
Local Administration for Public Health Personnel 

2(1-2-3) 

1401 978 นิติเวชศาสตร์ส าหรับงานสาธารณสุข  
Forensic Medicine for Public Health 

2(1-2-3) 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาส าหรับระบบปกติ (4 ปี) 

ปีท่ี 1  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
xxxx xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มนวตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพืน้ฐานวิชาชีพ 7 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 5 
1401 101 เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยหกิต) 4 
xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 
xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 

รวม 19 
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ปีท่ี 1  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
xxxx xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 12 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 4 
1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข  

Biochemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 8 
1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Fundamental of Anatomy and Physiology for Public Health 
3(2-2-5) 

1401 212 เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

2(2-0-4) 

1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตสุขชุมชน 
Health Psychology and Community Mental Health 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยหกิต) 2 
xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

รวม 22 
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ปีท่ี 2  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
xxxx xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 11 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2 
1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

Health Economics 
2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพ 9 
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3 
1499 201 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 
3(3-0-6) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(3-0-6) 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ 
และการส่งต่อ 

3 

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  
และการส่งต่อผู้ป่วย 
Primary Health Assessment, Basic Medical Care, and 
Patient Referral 

3(2-2-5) 

รวม 19 
 



40 
 

 

40 

ปีท่ี 2  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม 6 
xxxx  xxx กลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม 2 หน่วยกิต 
xxxx  xxx กลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม 2 หน่วยกิต 
xxxx  xxx กลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 15 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 3 
1499 204 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 
3(2-2-5)   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 3 
1499 206 ชีวสถิติ  

Biostatistics 
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพ 12 
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3 
1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 

Disease Prevention and Control 
3(3-0-6) 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ  
และการส่งต่อ 

3 

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม  
Holistic Home Health Care and Rehabilitation 

3(2-2-5) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 3 
1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 
3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี 3  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 22 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 3 
1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 

Principles of Public Health Research 
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพ 19 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 5 
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

Health Education and Behavioral Science 
3(2-2-5) 

1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  
Health Care for Elderly and Dependent People in Community 

2(1-2-3) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5 
1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computing in Public Health Data Analysis 
2(1-2-3) 

1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

3(0-9-0) 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ  
และการส่งต่อ 

3 

1401 341 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(2-2-5) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

Public Health and Environment Laws 
2(2-0-4) 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 3 
1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Development and Quality Improvement in Public Health 
3(3-0-6) 

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 1 
1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 

Community Health Field Practicum 
1(150 
ชั่วโมง) 

รวม 22 
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ปีท่ี 3  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 22 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 9 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

Community Public Health Management 
3(2-2-5) 

1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

3(2-2-5) 

1401 323 การวางแผนและการประเมินโครงการสาธารณสุข 
Public Health Project Planning and Evaluation 

3(0-9-0) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2 
1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 

Independent Study in Public Health 2 
2(0-6-0) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 
1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Impact Assessment 
2(1-2-3) 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 9 
1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

1499 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

2(2-0-4) 

1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 

2(1-2-3) 
 

1401 364 สัมมนาสาธารณสุข  
Seminar in Public Health 

2(0-6-0) 

รวม 22 
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ปีท่ี 4  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 4 
กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 4 
1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 

Public Health Field Practicum 1 (ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง) 
4(0-12-0) 

รวม 4 
 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 5 
กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 5 
1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 

Public Health Field Practicum 2 (ไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง) 
5(0-15-0) 

รวม 5 
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แผนการศึกษาส าหรับระบบพิเศษ  (นอกเวลาราชการ) 
ปีท่ี 1  ภาคต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
xxxx xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) (บังคับ) 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ) 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (บังคับ) 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 15 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 5 
1401 101 เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 4 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
2(2-0-4) 

1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

2(2-0-4) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3 
1499 201 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 
3(3-0-6) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี 1  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
xxxx xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 7 
1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข  

Biochemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

1499 206 ชีวสถิติ  
Biostatistics 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 6 
1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Fundamental of Anatomy and Physiology for Public Health 
3(2-2-5) 

1499 204 โภชนาการชุมชน 
Community Nutrition 

3(2-2-5)   

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ  
และการส่งต่อ 

3 

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  
และการส่งต่อผู้ป่วย 
Primary Health Assessment, Basic Medical Care, and Patient 
Referral 

3(2-2-5) 

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 2 
1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

Health Care for Elderly and Dependent People in 
Community 

2(1-2-3) 

รวม 22 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 
xxxx xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 8 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2 
1401 212 เภสัชสาธารณสุข 

Public Health Pharmacy 
2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพ 6 
กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 
1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Impact Assessment 
2(1-2-3) 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 4 
1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 

Public Health Consumer Protection 
2(1-2-3) 

 
1401 364 สัมมนาสาธารณสุข  

Seminar in Public Health 
2(0-6-0) 

รวม 10 
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ปีท่ี 2  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
xxxx xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต 
xxxx xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 6 
1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตชุมชน 

Health Psychology and Community Mental Health 
3(2-2-5) 

1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
Principles of Public Health Research 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพ 12 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3 
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

Health Education and Behavioral Science 
3(2-2-5) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5 
1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computing in Public Health Data Analysis 
2(1-2-3) 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่ง
ต่อ 

6 

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Home Health Care and Rehabilitation  

3(2-2-5) 

1401 341 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(2-2-5) 

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 1 
1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 

Community Health Field Practicum 
1(150 ชั่วโมง) 

รวม 22 
หมายเหตุ  การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน  ไม่จัดตารางเรียน 
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ปีท่ี 2  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 
xxxx xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 23 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 6 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

Community Public Health Management 
3(2-2-5) 

1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

3(2-2-5) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 6 
1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 

Disease Prevention and Control 
3(3-0-6) 

1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

3(0-9-0) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 3 
1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 
3(3-0-6) 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 6 
1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Development and Quality Improvement in Public Health 

3(3-0-6) 

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 5 
1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2  

Public Health Field Practicum 2 
5(0-15-0) 

รวม 28 
หมายเหตุ  การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2  ไม่จัดในตารางเรียน 

 
 



49 
 

 

49 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 9 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3 
1401 323 การวางแผนและการประเมินโครงการสาธารณสุข 

Public Health Planning and Evaluation 
3(0-9-0) 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2 
1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 

Independent Study in Public Health 1 
2(0-6-0) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

Public Health and Environment Laws 
2(2-0-4) 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 2 
1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

Public Health Professional Ethics 
2(2-0-4) 

รวม 9 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

(ดังรายละเอียดเอกสารแนบ ข) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  98  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์                  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1401 101 เคมีพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
2(1-2-3) 

เคมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับงานสาธารณสุข อินทรีย์เคมีและอนินทรีย์  โครงสร้าง
ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน  อัลไคน์  อะมีน  ไดอีน เบนซีน 
อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรด
คาร์บอกซิลิก คุณสมบัติ และประโยชน์ของธาตุหมู่หลักและธาตุทรานซิชั่น คุณสมบัติทั่วไปและโครงสร้าง
ของสารประกอบไอออนนิค และสารประกอบโควาเลนต์  สมดุลเคมี  ไฮโดไลซีส  และสารละลาย
บัฟเฟอร์  การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข  

Fundamental organic and inorganic chemistry essential for public health, 
reaction structures and sterio-chemistry of organics eg. alkane, alkene, alkyne, amine, 
diene, benzene, alkylhalide, alcohol, phenol, ether, epoxide, aldehyde, ketone, 
carboxylic acid and derivative, properties and uses of representative and transition 
elements, general properties and structures of ionic and covalent compounds, chemical 
equilibriums, hydrolysis and buffer solutions, practices in chemical experiment related to 
public health 

 

1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 
Biochemistry for Public Health 

2(1-2-3) 

ความหมายของชีวเคมี โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์  วิตามิน  และฮอร์โมน การแปรรูปและการสังเคราะห์
ชีวโมเลกุลในร่างกาย  ระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้  ชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ส าคัญ 
บางชนิด  โรคทางเมตาบอลิซึม  และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในร่างกาย 
กับโรคบางชนิด  โดยเน้นถึงโรคที่เป็นกันมากในประเทศไทย  ฝึกปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 

Biochemistry definitions, structures, properties, and functions of various 
biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, enzymes, vitamins, 
and hormones, biomolecule modification and synthetic reactions in the body, the 
reaction controlling systems, biochemistry of tissues and major organs, metabolic 
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disorders, and body chemical modification-related diseases commonly found in 
Thailand, practice in biochemistry experiment related to health science 

 

1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

สัณฐานวิทยาและการจ าแนก  ลักษณะการเจริญเติบโต  และพันธุกรรม  ของจุลินทรีย์ 
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่ เป็นปัญหาทาง
สาธารณสุข   การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย   ไวรัส   ฟังไจ   โปรโตซัว  และสาหร่าย  ระบบภูมิคุ้มกัน 

ของร่างกาย  และการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
Morphology and categorization, patterns of growth and genetics of 

microorganisms, microbial relations to humans and the environment, pathogens 
related to public health problems, controlling bacteria, viruses, fungi, protozoa, and 
algae, human immune systems, and basic practice in microbiology laboratory 

 
1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  

Parasitology for Public Health 
2(1-2-3) 

สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต  ปรสิตโปรโตซัว  หนอนพยาธิ (พยาธิ 
ตัวกลม  พยาธิใบไม้ พยาธิตืด)  และสัตว์ขาปล้องที่เป็นปรสิตภายนอก  วงชีวิต  การติดต่อมาสู่มนุษย์  
พยาธิวิทยา อาการ  วิธีการตรวจวินิจฉัย  การป้องกัน  การควบคุม  การรักษา  และการตรวจ 
ในห้องปฏิบัติการ  

Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, 
helminthes ( nematodes, trematodes, cestodes)  and arthropods ( ectoparasites) , life 
cycles, human infection routes, pathology, symptom, diagnosis, prevention, control, 
treatment, and laboratory identification 

 

1499 206 ชีวสถิติ  
Biostatistics 

3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการทางชีวสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น   การแจกแจงทาง
สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติพาราเมตริก สถิตินอนพาราเมตริก สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น  
การทดสอบไค-สแควร์ ขนาดตัวอย่าง การใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการ
น าเสนอข้อมูล 

Concept and principles of biostatistics, descriptive statistics, probability, 
statistical distributions, hypothesis testing, parametric statistics, non-parametric 
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statistics, correlation, linear regression, chi-square tests, sample size, using statistic 
programs for data analysis, interpretation and presentation 

 
 2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข        18  หน่วยกิต 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคิด  หลักการของการสาธารณสุข  การพัฒนาการสาธารณสุขไทย 
การสาธารณสุขมูลฐาน  การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ  ปัจจัยก าหนด
สุขภาพ  และปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย  ระบบการบริการสุขภาพ  และแนวโน้มการ
สาธารณสุขในอนาคต 

Definition, concepts, principles of public health, public health 
development, primary health care, health system reform and health decentralization, 
health determinants, health problems health services system, and future trends in 
public health 
   
1401 212 เภสัชสาธารณสุข  

Public Health Pharmacy 
2(2-0-4) 

ความหมายและความส าคัญของยาในงานสาธารณสุข  หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา  
รูปแบบยาและวิธีทางการใช้ยา  การค านวณขนาดยา  ประเภทของยาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขในสถานบริการระดับปฐมภูมิภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  บัญชียาหลัก
แห่งชาติ  ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

Meaning and important of drug in public health, principal of 
pharmacology, dosage form and drug administration, basic drug of dose calculation, 
group of essential drug lists in primary care unit followed the Ministry of Public Health 
assigned, the National drug list, herbal medicine in primary health care 
   
1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตชุมชน   

Health Psychology and Community Mental Health 

3(2-2-5)   

แนวคิดและหลักการของจิตวิทยาสุขภาพ  สุขภาพจิตชุมชน  พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจและสังคม   บุคลิกภาพกับสุขภาพและการเจ็บป่วย  ความเครียดและการเผชิญ  
ความเครียด  การเผชิญการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย  การเผชิญการสูญเสีย 
และภาวะเศร้าโศก  การปรับตัว ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต  ลักษณะของการมีสุขภาพจิตที่ดี  ลักษณะ
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ความผิดปกติทางสุขภาพจิต  บทบาทของบ้าน  โรงเรียน  และชุมชน ที่มีผลต่อสุขภาพจิต  การป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพจิต  

Concept and principle of health psychology and community mental 
health, mind, social and emotional development, personality health and illness, stress 
coping, chronic illness and end-stage illness coping, loss and grief coping, mental 
health indicators, good mental health characteristics, abnormality in mental health, 
community, school and family role influences on mental health, mental health 
prevention and promoting, information and technology for mental health 
   
1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 
2(2-0-4) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  และจุดคุ้มทุน  
ในการจัดบริการด้านสุขภาพทางเลือกต่าง ๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข  การจัดสรรทรัพยากร  
การเงินและงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข  ระบบประกันสุขภาพ  หลักการและการวิเคราะห์
การตลาดด้านสุขภาพ  การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประกันสุขภาพ   

Principles of economics, health economics, and balancing budgets in the 
health service,  financing health and the alternative approaches, public health resource  
management, public health financing system, health insurance system, principles and 
analysis of health marketing, project evaluation in health economics and health 
insurances 
   
1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  

Principles of Public Health Research 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1499 206  ชีวสถิติ 
Prerequisite : 1499 206  Biostatistics 

 

ความหมาย  ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
สาธารณสุข  ขอบข่ายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย  การ
ทบทวนเอกสารการวิจัยและตั้งสมมติฐาน  วิธีด าเนินการวิจัย  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  การ
เก็บข้อมูลการวิเคราะห์และแปลผล  การสรุปและอภิปรายผล  การเขียนรายงานการวิจัย  จรรยาบรรณ
การวิจัย  ฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอนย่อย ๆ  และจัดท าเค้าโครงการวิจัยทางสาธารณสุข 

Definitions, types of public health research, research methodology, scope 
of health science research, topics and research problems, literature review,  



54 
 

 

54 

formulating an hypothesis, research processes, tools and quality assurance, data 
collection, analysis and interpretation, conclusions and discussion, research reports, 
research ethics, practicalities of research, writing a research proposal in public health 
   
1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Fundamental of Anatomy and Physiology for Public 
Health 

3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  โครงสร้างระดับมหกายวิภาค -
ศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์  หน้าที่  กระบวนการ  และกลไกในการควบคุมการท างานของระบบ
อวัยวะในร่างกายมนุษย์  การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในงานด้านสาธารณสุข 

Basic knowledge of anatomy and physiology, macroscopic and 
microscopic structures, functions, processes, and mechanisms in regulation of human 
organ functions, application of basic anatomy and physiology in public health 
   
1499 204 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 
3(2-2-5) 

แนวคิดด้านอาหารและโภชนาการที่ เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพ  ความต้องการ
สารอาหารของบุคคล  สารพิษในอาหาร  ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร  ความมั่นคงทาง
อาหาร  การประเมินภาวะโภชนาการ  การจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ 
ในชุมชน  

Concept of food and nutrition related to health status, nutrient 
requirement, toxicant in food, belief and consumption behavior culture, food security, 
nutritional assessment, nutritional management for preventing and problem solving in 
the community 
   
 2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  มีจ านวนหน่วยกิต              ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ  แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา     ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน                         12 หน่วยกิต 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

Community Public Health Management 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม  กลยุทธ์ในการจัดการสาธารณสุข
ในชุมชน  เครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนและสังคม   กระบวนการวินิจฉัยชุมชน   เครื่องชี้วัด
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กระบวนการจัดการ  การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน  แนวโน้มการจัดการสาธารณสุข 
ในชุมชนในอนาคต  ฝึกปฏิบัติการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

Concepts and principles of holistic community health management, 
strategies for community health management,tools and methods of community and 
social study, the process of community diagnosis, performance indicators in the 
management process, strategic plan with community participation, trends in community 
health management, practices in holistic community health management 
   
1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพ  การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
วัดส่งเสริมสุขภาพ  และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  นโยบายสาธารณสุขที่สนันสนุน 
การด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ  การประเมินผลและปัญหาการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 

Concept and Principle of health promotion, holistic health promotion for 
individual, family and community, health promoting school, health promoting hospital, 
health promoting temple, and health promoting at the work-place, public health policies 
related to health promotion, practice in holistic health promotion in individual, family 
and community 
 

1401 323 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข  
Public Health Project Planning and Evaluation  

3(0-9-0) 

การปฏิบัติการในการประเมินสถานการณ์  การรวบรวมข้อมูล  การจัดการข้อมูล  การ
วางแผนและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการและการประเมินผลโครงการ  การเขียน
โครงการสาธารณสุข  การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ  การติดตาม  ควบคุมก ากับ  และการประเมินผล
โครงการ 

Practice in situation analysis, data collection, data management, planning 
and analyzing factors effecting project implementation and evaluation, project writing, 
project implementing, monitoring, control, supervision and project evaluation 

 



56 
 

 

56 

 

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

แนวคิด  หลักการสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์   กลวิธี
ทางสุขศึกษา  ปัจจัยและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  เครื่องมือและการส ารวจ
พฤติกรรมสุขภาพ  การวางแผนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินงานสุขศึกษา  
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการให้ 
สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

Concept, principles of health education and behavioral science, theories of 
behavioral sciences, health education strategies,  factors and analysis of factor related to 
health behavior, health behavioral instruments and surveys, health behavioral planning 
and developing, health behavioral surveillance, health communication and public 
relations in public health, media and technology uses in health education and health 
behavioral modification, health literacy in public health, practices in health education 
and health behavioral modification 
 
 ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ                    13  หน่วยกิต 

    และการวิจัยสาธารณสุข    
1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computing in Public Health Data Analysis 
2(1-2-3) 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาธารณสุข  แนวคิด  เครื่องมือ  การก าหนดตัวแปร  การสร้างรหัส  การจัดเตรียมข้อมูล  การจัดการ 
และแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข  การอ่านผล
ข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล 

Principles of data analysis via computer, software programs used for 
analysis of public health data, concepts, tools, determinate variables, code building, 
prepared data, management and transformation of data, data analysis, choosing proper 
statistics to analyze public health data and form interpretations, data presentation 
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1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

3(0-9-0) 

ความส าคัญของการวิจัยทางสาธารณสุข  กระบวนการวิจัย  การท าโครงร่างการวิจัยทาง
สาธารณสุข  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  การสอบโครงร่างการวิจัยและการยื่น
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Importance of public health researches, research methodology, research 
proposals, research instruments and quality measurement, research proposal defense 
and applying for human research ethics under advisor’s supervision   

 

1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 
Independent Study in Public Health 2 

2(0-6-0) 

การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาการศึกษาอิสระทาง
สาธารณสุข 1  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Performing of research according to the defensive research proposal in 
course of รndependent study in public health 1 under the advisor supervision 
   

1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน  ความหมาย  หลักการ  ปัจจัยและธรรมชาติของการเกิดโรค  และการ
กระจายของโรค  การวัดทางระบาดวิทยา  ดัชนีสุขภาพ  การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง  
การศึกษาทางระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  และการสอบสวนทางระบาดวิทยา  ประโยชน์ของระบาด
วิทยา  การน าเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา  การประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข  

Basic concepts, definition, principle, determinants and nature history of 
disease, distribution, measures in epidemiology, health indicators, method evaluation, 
types of epidemiological studies, surveillance and investigation, uses of epidemiology, 
applied epidemiology for public health 

 

1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6) 

แนวคิด  ความหมาย  หลักการ  โรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ า  
โรคจากการประกอบอาชีพ  การบาดเจ็บและภัยสุขภาพ  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกัน 
และควบคุมโรคในชุมชน  การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติ  การป้องกันและควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 
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Concepts, definition, principle, communicable diseases, non-
communicable diseases, emerging diseases, re-emerging diseases, occupational diseases, 
injury and health hazards,  immunization, prevention and control of disease in the 
community, disease control in emergencies or disasters, international disease prevention 
and control 
 

 ค. กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือ  
             ฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ                                           11  หน่วยกิต 

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  และการ
ส่งต่อผู้ป่วย 
Primary Assessment, Basic Medical Care, and Patient 
Referral 

3(2-2-5) 

การซักประวัติ  การคัดกรองผู้ป่วย  การตรวจร่างกายเบื้องต้น การประเมินสุขภาพ  
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น  การบ าบัด
โรคเบื้องต้น  ฝึกปฏิบัติการบ าบัดโรคเบื้องต้น  หลักการรักษาด้วยยา  การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  
การท าหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องต้น  และการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบอย่างเหมาะสมตามขอบเขตของ
กฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข  

History assessment, screening, physical examination, basic laboratory 
tests, early diagnosis, primary medical care, practices in primary medical care, drugs, 
intravenous fluid infusion and basic surgical procedures for treatment and appropriate 
patient referral following public health laws and ethics 
 

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Home Health Care and Rehabilitation  

3(2-2-5) 

แนวคิดและความส าคัญของการบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพกับงานสาธารณสุขมูลฐาน  รูปแบบการบริบาลสุขภาพ 
ที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  หน่วยงานและผู้ให้การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
คุณสมบัติและทักษะที่จ าเป็นของผู้ให้การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  กลวิธีการบริบาล
สุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม  ฝึกปฏิบัติการบริบาลสุขภาพที่บ้านการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์
รวมระดับบุคคลและครอบครัว 

Concept and importance of holistic home health care and rehabilitation, 
home health care and rehabilitation in primary health care, models of home health 
and rehabilitation services, agencies and the official home health care and 
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rehabilitation service, qualifications and essential skills of home health care and 
rehabilitation workers, methods of holistic home health care and rehabilitation, 
practices in holistic home health care and rehabilitation for individuals and family  

 
1401 341 อนามัยครอบครัว  

Family Health 
3(2-2-5) 

ความหมายของครอบครัว  หน้าที่ของการสร้างครอบครัว  รูปแบบของความสัมพันธ์
และความส าคัญของการสื่อสารในครอบครัว  พัฒนาการด้านต่าง ๆ  และการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละ
ช่วงอายุ  แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาด้านอนามัยครอบครัว  วิธีการประเมินสุขภาพครอบครัว 
การดูแลผู้ป่วยกรณีพิเศษในครอบครัว  การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพครอบครัวและการประเมิน
พัฒนาเด็กและวัยรุ่น 

Defining the family, function of the family setting, relationship patterns 
and the importance of communication in the family, development and health 
promotion at each age period, the concept of counseling theory in family health, family 
health assessment methods, caring sicked family members, practices in family health 
assessment, child and adolescent assessments 

 
1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

Health Care for Elderly and Dependent People  
in Community 

2(1-2-3) 

แนวคิดและหลักการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  การ
ประเมินภาวะสุขภาพ  รูปแบบการดูและฟ้ืนฟูสุขภาพ  และบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 

Concept and principles of health care for elderly and dependentable 
people in community, health assessments, health care models, and roles of family and 
community in health-caring for elderly and dependentable people in community 
 
 ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และอนามัยส่ิงแวดล้อม        10  หน่วยกิต 
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

Public Health and Environment Laws 
2(2-0-4) 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร  และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ  และการประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

Introduction to laws, law  and public administration, public health laws 
in aspect of health professionals, environmental health, occupational health and 
safety, health consumer protection, nutrition and dietetic, disaster prevention and 
mitigation, laws enforcement in health services, and its approaches for public health 
professional activities   

 

1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact Assessment 

2(1-2-3) 

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม  ฝึกปฏิบัติ ในการจัดท า  
และด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Principles and theories about health and environmental impact 
assessment, techniques of health and environmental impact assessment, practice on 
performance of health and environmental impact assessment and report writing 
   
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม  การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การจัดการน้ าสะอาด  การบ าบัดน้ าเสีย  การควบคุมสัตว์ขาปล้อง 
และสัตว์แทะ  การสุขาภิบาลอาหาร  การจัดการมูลฝอย  การจัดการสิ่งปฏิกูล  มลพิษทางอากาศ 

การสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ  การระงับเหตุร าคาญ  มาตรการทางกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Definition, scope and essentials of environmental health, relations 

between health and the environment, controlling and maintaining the environment 
without pollution based on environmental sanitation, such as water supply 
management, wastewater treatment, arthropod and rodent control, food sanitation, 
solid waste management, excreta management, air pollution, sanitation of public 
buildings, nuisance abatement, laws and regulations for environmental health 
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1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Prerequisite : 1499 202  Environmental Health 
ความหมาย  แนวคิด  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  อาชีวเวชศาสตร์  การเฝ้าระวัง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท างาน  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างาน  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการและในชุมชน 

Definitions, concepts, importance and elements of occupational health 
and safety, related organizations and legislations, industrial hygiene, occupational 
medicine,  surveillance on occupational health and environmental hazards, risk 
assessment and accidental prevention at work, personnel protective devices, 
occupational health and safety services in workplace and community 
 

 จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข                 12  หน่วยกิต 
1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ 

ในงานสาธารณสุข 
Development and Quality Improvement  
in Public Health 

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการทางด้านสาธารณสุข  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  นโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การจัดกลุ่ม
หน่วยบริการปฐมภูมิ  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุ ขภาพ  เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุม 
และปรับปรุงคุณภาพในงานสาธารณสุข  การประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Concepts and principles of health development and quality improvement 
in public health, public health problems analysis and needs assessments, Sustainable 
Development Goals (SDGs), public health policy (PHP), public health national strategies, 
service plans, primary care cluster, quality improvement in health service development, 
tools and techniques for quality control and improvement in public health, applications 
quality management in public health 
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1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน  จริยธรรมในงานสาธารณสุข  จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข 

Concept and principles of ethics, moral and ethics in public and private 
sectors, moral in public health, professional ethics and code of public health 
professional ethics 
   
1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 

Public Health Consumer Protection 
2(1-2-3) 

 
ความหมาย  และหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค  สิทธิผู้บริโภค  การบริหารงาน

คุ้มครองผู้บริโภค  คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร  ยา  เครื่องส าอาง  
วัตถุมีพิษ  วัตถุอันตราย  การจัดการคุ้มครองสุขภาพ  เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเฝ้าระวัง  
และระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค  การฝึกปฏิบัติในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

Definition and principles of consumer protection, consumer rights, 
administration of health consumer protection, standardized quality and safety regarding 
consumption of food, drugs, cosmetics, toxic materials, hazardous materials,  health 
protection management, Information Technology for  health consumer protection 
systems, Practices public health consumer protection in community 

 
1401 364 สัมมนาสาธารณสุข  

Seminar in Public Health 
2(0-6-0) 

หลักการสัมมนา  การเตรียมประเด็นสัมมนา  การด าเนินงานการจัดสัมมนา  การเลือก
และเรียบเรียงประเด็นในการสัมมนาทางสาธารณสุข  การน าเสนอและอภิปรายโดยใช้กระบวนการ
สัมมนา  การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา  ฝึกปฏิบัติจัดการสัมมนางานสาธารณสุข 

Principles of seminar, preparation of interested topics and management 
seminar, selecting and constructing in public health issues, presenting and discussing 
using seminar techniques, knowledge management from seminar issues, practices 
inpublic health seminar 
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1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการ
บริหารสาธารณสุข  นโยบาย  และการวางแผนงานสาธารณสุข  โครงสร้างด้านการบริหารสาธารณสุข 

ของประเทศไทย  การอ านวยการ  การควบคุมและก ากับงาน  การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข 
การจัดการสมัยใหม่  และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข 

Concept and principles of public health administration, chronological in 
public health administration, health policy planning, organizational structure of public 
administration in Thai health system, directing controlling and monitoring, public health 
resources management, modern management and its innovations in public health 
administration 

 
 2.2.2  กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
1401 491       การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ                        4(0-12-0) 

สาธารณสุข 1                                                  ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 
Public Health Field Practicum 1 
เงื่อนไขของรายวิชา: 1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  การบ าบัดโรค

เบื้องต้น  และการส่งต่อผู้ป่วยและ 1401 242  การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสภาพแบบ
องค์รวม   

Prerequisite: 1401 241 Primary Health assessment, Basic Medical Care 
and Petient Referral, 1401 242 Holistic Home Health Care and Rehabilitation 

การฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น 
การวัดสัญญาณชีพ  การให้ค าปรึกษา  การท าแผล  การจัดเตรียมและให้ยาทางปาก  การให้
ออกซิเจน  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  การเจาะเลือดเพ่ือส่งตรวจ  การท า  
ความสะอาดร่างกายผู้ป่วย  การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ  การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้  
การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสอนสุขศึกษาระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  
การบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย  การเข้าเฝือก  การใช้ผ้าพันแผล  การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  ฝึกหัตถการ
เบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ปฐมพยาบาลและการฟ้ืนคืนชีพในสภาวะต่างๆ การส่งต่อผู้ป่วย  
และฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวมในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ภายใต้การควบคุม  
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

Practices of preliminary diagnosis, histological assessment and basic 
physical examination, vital sign check, consultation, dressing would, preparing and 
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providing oral medications, providing oxygen, taking blood from fingertip, taking 
blood test, cleaning patient’s body, wearing sterile gloves, cleaning equipments, 
collecting specimen for examination, individual, family and community health 
education, recording referred patients, splint, use of bandage, injury victim 
movement, practices of basic first aid and resuscitation and individual, family and 
community rehabilitation under health professional’s supervision 
   
1401 492       การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ                        4(0-12-0) 

สาธารณสุข 2                                                  ไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง 
Public Health Field Practicum 2 
เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชา 
Prerequisite: Must completed all compulsory subjects 
ฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในหน่วยงานบริการสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  หน่วยงานวิชาการทางสาธารณสุข  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการและการจัดการด้านสาธารณสุข
ตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  รวมทั้งศึกษาค้นคว้าในหัวข้อหรือประเด็นปัญหา
ทางสาธารณสุขจากข้อมูลและสถานการณ์จริงในการศึกษาชุมชน  ค้นหาปัญหาสาธารณสุขชุมชน  
วิเคราะห์สถานการณ์และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  การจัดประชาคมด้านสุขภาพ  การจัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพ  การด าเนินการและการประเมินผล  และการน าเสนอผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

Practices in enhancing professional experience in primary health care 
services such as sub-district health promoting hospitals and public health agencies or 
local administration organizations, practicing the procedures and management of 
public health under the scope of the sub-district health promoting hospital, studying 
on topics or issues of public health at community, public health problems 
identification, situation and community diagnosis, community health forum, public 
health plans/projects, to solve public health problems, implementation, evaluation 
and present the results of training professional experience in public health 
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1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
Coomunity Health Field Practicum 

1(150 ชั่วโมง) 

ศึกษาบริบทชุมชน  เรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนร่วมกัน  วินิจฉัยชุมชน  การคืนข้อมูล
ชุมชน  เทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  การบริการทางด้านสาธารณสุข 
แก่ชุมชน 

Community studies, collaborative learning for community 
development, community diagnosis, technique and tools participatory community 
learning, public health academic services to the community 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ 

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  
1401 471 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 

Perception, Cognition and ommunication 
2(1-2-3) 

วิธีการสื่อสารต่างๆ ที่มีต่อการรับรู้และการรู้คิด  ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล 
อิทธิพลของการสื่อสาร  การศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด  สติปัญญาของบุคคล
เกี่ยวกับการรับทราบ  การจดจ า   และการกระท า  การค้นหาวิธีการปลูกฝังและเพ่ิมพูน
ความสามารถในการรับรู้ 

Methods of communication affecting perception and cognition, 
individual learning, influence of communication, study of perception and cognitive 
development, intelligence as related to memory and action processes, investigating 
methods of socialization and enhancement of competence in personal perception 
   

1401 472 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ 
Health Communication and Media Literacy 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของการสื่ อสาร  องค์ประกอบของการสื่อสาร 
การสื่อสารในงานสาธารณสุข  การรู้เท่าทันสื่อ  การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  การสื่อสารด้วย
การพูดระหว่างบุคคลและในชุมชน 

Definition and importance of communication, elements of 
communication, communication in public health, media literacy, developing skills on 
communication, communication via speaking between persons and in community 
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1401 473 ประชากรศาสตร์ 
Demography 

2(1-2-3) 

สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร  ปัญหาทางประชากร  ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อปัญหาสาธารณสุข  
เทคนิควิเคราะห์ประชากรศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 

Situations and trend of population, population problems, factors 
related to population changes and impact on population changes towards public 
health problems, analysis techniques of population and application in relation to 
public health 
 

1401 474 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

2(1-2-3) 
 

หลักการให้สุขศึกษาในชุมชน นิยามศัพท์ และค าที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ การจูงใจ 
ค่านิยม ปัจจัยทางสังคมกับการให้สุขศึกษา วิธีการให้สุขศึกษาในชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สุขศึกษา  กระบวนการให้สุขศึกษาในชุมชน  การด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน  การวิจัย  
และประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน  ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 

Principles of community health education, definition and related 
terms, learning, motivation, values, social factors in health education, methods of 
community health education, technology and innovation, the health education 
process in the community, health education implementation, research and 
evaluation of community health education, practicing delivering community health 
education 

 

1401 475 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

2(1-2-3) 

เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อที่ใช้ในงานสาธารณสุข  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

Techniques and methods of media production for public health, practice 
in public health media production for appropriate target groups 
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1401 476 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 

2(1-2-3) 
 

หลักการ  และทฤษฎีความเชื่ อทางสุ ขภาพ  ทฤษฎี การให้ ค าปรึกษา  
กระบวนการสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  บริการสนเทศทางสุขภาพ ความต้องการและ
ปัญหาที่เป็นผลกระทบเมือ่เกิดการเจ็บป่วย  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

Principles of health belief theory, counseling theory, the teaching 
and counseling process for health, health information services, basic needs and 
impacts of illness, health counseling provision 

 
กลุ่มตรวจประเมิน  บ าบัดโรคเบื้องต้น  การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ 
และการส่งต่อ 

1401 571 การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medical Care 

2(1-2-3) 
 

ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย  ความจ าเป็นและทิศทางการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย  ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย  การดูแลสุขภาพ 
ด้านกายภาพบ าบัดแผนไทย  การดูแลสุขภาพด้านเภสัชกรรมแผนไทย  และการดูแลสุขภาพ  
ด้านเวชกรรมแผนไทย 

Introduction to Thai traditional medicine, needs and trends of 
traditional medicine development, traditional medicine theory, mental health, 
physical therapy, pharmaceuticals and medical therapy 
   
1401 572 โภชนบ าบัด 

Dietetics 
2(1-2-3) 

 
หลักการทางโภชนศาสตร์ป้องกันและโรคที่ส าคัญเกี่ยวกับโภชนาการ  ลักษณะ 

และการเตรียมอาหารส าหรับท าโภชนบ าบัด  การจัดการแผนกโภชนบ าบัดในสถานบริการ 
ต่าง ๆ และการวางแผนและประเมินผลการให้โภชนบ าบัด 

Concept of preventive nutrition, nutritional therapy and important 
nutritional disorders, patterns and food remedies, dietetics management,  
planning and dietetics planning and evaluation 
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1401 573 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
Care for Chronic Patients and 
Palliative Care  

2(1-2-3) 
 

แนวคิดของการป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ลักษณะ
ต่าง ๆ ปัญหาของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายโดยสหวิชาชีพที่บ้านและที่สถานบริการ   ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของญาติหรือของผู้ดูแล  การบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน  
จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะใกล้ตายเพ่ือเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบ  ฝึกปฏิบัติการ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

Concept of chronic and end-stage illness, chronic care problems 
characteristics. Integrated multidisciplinary care for chronic patient and palliative 
care at home and health service setting, skills for patient care with chronic by 
relatives or caregivers, ethics for pain relief and helping patient to prepare for 
peace death, practice in caring for chronic and terminally illness 
   

1401 574 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 

2(1-2-3) 
 

ความหมาย  ความเป็นมา  ความส าคัญ  หลักการและขอบเขตของงาน
พิษวิทยา กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี  หลักการทดสอบพิษ  และการก าหนดมาตรฐาน  
ของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์  ดัชนีอันตราย  หลักการเฝ้าระวังสุขภาพ
อนามัยของผู้ประกอบอาชีพ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ  และวิธีการ
วินิจฉัยเบื้องต้น 

Definition, background, significance, principles and scope in the 
field of toxicology, chemical toxic processes, fundamentals of toxicity analysis 
and chemicals safety standardization in the environment and in the human 
body, hazard indexes, principles of workers’ health surveillance, general 
knowledge about occupational diseases and basic diagnostic methods 
 

1401 575 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health 
Protection 

2(1-2-3) 
 

ความหมาย  และประเภทของยา  หลักการออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์
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ของยา  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธิ์  ข้อบ่งใช้  ข้อห้ามใช้ของยาในระบบร่างกาย  ผลข้างเคียง
ของยา  หลักการใช้ยาที่ปลอดภัยส าหรับสุขภาพผู้บริโภคภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด  บัญชียาหลักแห่งชาติ  หลักการของเภสัชวิทยากับงานคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 

Definition and types of drug, principles of drug action and factors 
affecting drug disposition and drug action, indications of drug action on body 
system, drug side effects, principles of safety drug consumption for consumer 
health on specification of the Ministry of Public Health, national essential drug 
lists, principles of  pharmacology and health consumer protection 
   

1401 576 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 

2(1-2-3) 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทันตสาธารณสุข  การป้องกันโรคและการดูแล
สุขภาพช่องปาก  หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพของชุมชน  รูปแบบของการด าเนินงาน 
ทันตสาธารณสุขในชุมชนและกลุ่มเฉพาะ  การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ  แผนงานทันตสาธารณสุข
ระดับต่าง ๆ  โครงสร้างหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการป้องกันโรครายบุคคล  
ฝึกการตรวจช่องปากและการเฝ้าระวัง 

Definition of terms in dental public health, dental health 
prevention, and oral care, principles of dental health problem diagnosis, dental 
health surveillance, models of community dental health and special groups, 
public health dental plans at different levels, structure of dental public health 
organizations, individual dental health prevention practice, oral examination 
practice and surveillance 
   
 กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา  

สถิติ  และการวิจัยสาธารณสุข 
 

1401 671 การสอบสวนโรคระบาด 
Investigation of  Disease Outbreaks 

2(1-2-3) 

ความหมายของการระบาดของโรค  รูปแบบของการระบาดของโรค  ขั้นตอน
การสอบสวนการระบาดของโรค  กรณีศึกษาการสอบสวนโรค ระเบียนรายงานต่างๆ  ที่ใช้ใน
การสอบสวนโรค 

Definition and patterns of outbreak, steps of outbreak 
investigation, case studies, investigation report and any records 
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1401 672 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Public Health Problems and Social 
Changes 

2(1-2-3) 
 

ปัญหาทางสาธารณสุข  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อิทธิพลของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพในชุมชน  แนวทางแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขการ
เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

Public health problems, social change; influence of science and 
technology on community health, public health solving, promoting the ability 
towords future social change 

 

1401 673 การจัดการสาธารณภัย  
Disaster Management 

2(1-2-3) 
 

ความหมาย  ประเภท และสาเหตุของสาธารณภัย  ขอบเขตอันตราย  ความ
รุนแรงการวางแผนด าเนินการเตรียมรับสถานการณ์  การควบคุมป้องกัน  การเฝ้าระวัง  
สาธารณภัย  หลักการและแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยประเภทต่าง  ๆ  ฝึก
ทดลองฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย  เฝ้าระวังสาธารณภัยและจัดท าแผนการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การใช้เครื่องมือภาคสนาม  การ
บันทึกสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย  โดยใช้กรณีศึกษา  และสถานการณ์จ าลอง 

Definitions, types and causes of disaster, scope of hazards, severity, 
emergency planning, prevention and control, surveillance system, principles and 
guidelines for during and after a disaster, practice on disaster relief base on 
guideline and the problem based learning to investigate, manage, surveillance, 
planning, logistics of assistance, using field instruments, photographic records, 
practice offering assistance and first aid to a disaster victim and arranging referral 
for treatment through case study and scenario simulation  

 

1401 674 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 
Introduction to Health Behavior Research 
and Development 

2(1-2-3) 
 

แนวคิดทฤษฎี  และวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา  การศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ  การประมวลเอกสารเพ่ือการวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  การเขียนรายงานการวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย 
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Concepts, theories and methodology of research and 
development, studies relating to health behaviors, review research literature, 
formulating objectives of research and development of healthy behavior, 
research report and presentation 

 
1401 675 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้านสาธารณสุข 

Design and Test of Public Health Instrument 
2(1-2-3) 
 

หลักการแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนในการออกแบบเครื่องมือ  การคัดเลือกตัวแปร
ส าหรับใช้ในการออกแบบเครื่องมือ  วิธีการสร้างสเกลการวัด การทดสอบความน่าเชื่อถือ  และความ
ตรงของเครื่องมือ  วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบและทดสอบเครื่องมือ 

Principles, concepts and method for instrument design, select 
variables for design instrument, method design instrument scale, test reliability and 
test validity, statistic for design and test instrument 
 

กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 771 การจัดการและการก าจัดของเสีย 

Waste Management and Disposal 
2(1-2-3) 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 

การจัดการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย  และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

Relations between health and the environment, environmental 
impacts, environmental health problem solutions, such as solid waste and hazardous 
waste management, wastewater treatment system management and pollution 
control 
1401 772 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health Administration 
2(1-2-3) 

 
หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  อ านาจหน้าที่การด าเนินงานของหน่วยงาน  

กฎหมาย  บทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Principles of environmental health administration, authorities 
overseeing environmental health management, laws and regulations relating to 
environmental health, activity in environmental health undertaken by local 
government administrative organizations 
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1401 773 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

2(1-2-3) 

ความหมาย  แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับการเกิดและการกระจายของโรค  การศึกษาทางวิทยาการระบาด  ปัญหา  
และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

Definition, concepts, and scope of epidemiology, relations among 
environment, the occurrence and distribution of diseases, epidemiology study 
designs, in term of environmental problems, environmental epidemiologic 
surveillance, going on environmental monitoring, and related environmental law 
   

1401 774 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

2(1-2-3) 

แนวคิดธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศวิทยา  ประชากร  แหล่งน้ า  พลังงาน 
ธรณีวิทยา  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ฤดูกาล  มลพิษทางการเกษตร  ยาฆ่าแมลง  สารพิษ 
และกากของเสียอันตราย  การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 

Concept of the biological basis of environmental issues, ecosystems, 
communities, populations, water, energy, geologic resources, biodiversity, 
weather/climate, pollution, agriculture/hunger, soil resources/pests, solid/toxic 
hazardous waste, toxicology, land use 
   

1401 775 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for Health 

2(1-2-3) 

ความส าคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของบ้าน  หลักการออกแบบบ้านให้ถู ก
สุขลักษณะ  การจัดการดูแลรักษาบ้านเพ่ือสุขภาพที่ดี  การเลือกพ้ืนที่ส าหรับสร้างบ้าน  การจัดบ้าน  
ตามหลักฮวงจุ้ย  อิทธิพลของสีกับการอยู่อาศัย  การจัดสวน  การจัดการระบบไฟฟ้า  ระบบน้ า  
และการระบายน้ า  แสงสว่าง  การระบายอากาศ  และการก าจัดขยะมูลฝอย  ความปลอดภัยภายใน
บ้าน  การป้องกันแมลงและสัตว์น าโรค 

The important of home sanitation and environment, home design for 
health,  keeping home for health, site selection, Feng-Shui for home design, the 
effect of color to live in home, gardening, electric system, water and water drainage 
system, light, ventilation and waste management, home security, insect and pest 
control 
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1401 776 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and 
Recreation Areas 

2(1-2-3) 
 

ความหมาย  ความส าคัญ  และขอบเขตของสถานบริการและสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ  หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล  การควบคุมและป้องกันโรค  รวมทั้งอันตรายจาก
สถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจนการจัดท าโครงการเพ่ือฝึกอบรมผู้ประกอบการ   
และพนักงานของสถานบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประเมินผลด้านสุขภาพ 

Definition, importance and scope of sanitation in service 
establishments and recreation areas, principles and methods of sanitation, disease 
control and prevention, hazards from service establishments and recreation areas, 
project training for entrepreneurs and receptionists, health evaluation technology 
 

1401 777 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation          2(1-2-3) 
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  เทคนิคในการประเมินสุขาภิบาล

อาหาร  ฝึกปฏิบัติในการจัดท าและด าเนินการประเมินผลสุขาภิบาลอาหาร  การจัดท ารายงานและการ
เขียนผลการประเมิน 

Principles and theories about food sanitation, techniques of 
foodsaniataion assessment, practice on performance of food saniation assessments, 
food sanitation assement report writing 
 
1401 778 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

Foundation of Occupational Medicine 
เงื่อนไขของรายวิชา :  1499 203 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
Prerequisite : 1499 203  Occupational Health 
and Safety 

2(1-2-3) 
 

ลักษณะและอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรค หรืออันตรายต่อสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรค 
หรืออาการผิดปกติ อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ 

Characteristics and symptoms of occupational diseases, risk factors or 
health hazards affecting the worker, including diagnostic guidelines for occupational 
disorders 
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1401 779 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous Waste 

2(1-2-3) 

ชนิด  ลักษณะเฉพาะ  และการจ าแนกของเสียอันตราย  มลพิษ  การจัดการทาง
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ  และในชุมชน 

Type, characteristic and classification of hazardous wastes, pollution 
environmental management in industrial plant, hospital, laboratory and community 
   
1401 871 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  

Foundation of Industrial Hygiene 
เงื่อนไขของรายวิชา: 1499 203 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
Prerequisite: 1499 203 Occupational Health 
and Safety 

2(1-2-3) 
 

อันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในการท างานที่มีผลต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ตามประเภทและลักษณะงาน  ตลอดจนหลักทั่วไป
ในการประเมินและควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม 

Environmental health hazards in the workplace, including health and 
safety for workers, according to type and working characteristics, including principles 
of industrial hazard assessment and control 

 
1401 872 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 

Epidemiology in Occupational Health 
2(1-2-3) 

ความหมาย  แนวคิด  ขอบเขตและความส าคัญของวิทยาการระบาดในงาน 
อาชีวอนามัย วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  
การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ 

Definition, concepts, scope and the importance of epidemiology in any 
occupational health, methodology and study designs, risk factors affecting the 
occupational diseases, health surveillance for workers, occupational health problems 
and health impacts 

 



75 
 

 

75 

 

กลุ่มการบริหารสาธารณสุข  และกฎหมายสาธารณสุข 
1401 873 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  

Field Study in Public Health 
2(1-2-3) 

หลักการและกระบวนการในการศึกษาดู งาน  การจัดการศึกษาดู งาน 
ในหน่วยงานด้านสุขภาพ การศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วไปและด้าน
สาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต  การน าผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา 

Principles and process of field study, field study management in 
health organizations, field study on quality of life and the public  health  
development  process, reports and presentation in seminar 
   
1401 874 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข  

Public Health Resource Management  
2(1-2-3) 

กระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข  โดยเน้นหลักการ   รูปแบบ  
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  บุคลากร การคลังและเวชภัณฑ์  
การพัสดุและสิ่งก่อสร้างส าหรับหน่วยงานสาธารณสุข  การบริหารงานสารบรรณ  และการรักษา 
ความปลอดภัยของหน่วยงาน 

Health resource management process: principles, models, structure 
and actual practice in financing- accounting, personnel management, financing and 
medicine, logistics and estate for public health agencies, office files management, 
and agency security 
   
1401 875 การนิเทศงานสาธารณสุข  

Public Health Supervision 
2(1-2-3) 
 

แนวคิด  หลักการ  และวิธีการนิเทศงาน  การนิเทศงานกับการแก้ปัญหา
สาธารณสุข  การวางแผนในการนิเทศงาน  ศิลปะการนิเทศงาน  การวิเคราะห์ระบบนิเทศงาน
สาธารณสุข  การนิเทศงานผสมผสาน  ปัญหา  อุปสรรคในการนิเทศงานและการแก้ไข 

Concepts, principles and process of supervision, supervision and 
health problem solving, planning to supervise, the art of supervision, public health 
supervision system analysis, integrating knowledge for problem solving in health 
supervision and treatment 
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1401 876 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Development and 
Management 

2(1-2-3) 
 

ปรัชญา แนวความคิด กลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนาตัดสินและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ของหน่วยงานประเภท
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุม 
ถึงการวางแผน  การสรรหา  การคัดเลือก  การพัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนแนวโน้มและทิศทาง
ในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  การศึกษาดูงานในองค์กรประชาชน  
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 

Philosophy,  concepts,  strategy  and  methodology for developing 
and managing human resources in government and non-government organizations 
in the wake of economic change and globalization, the  role of the human  
resource management in  health;  planning, selection, development, welfare;  
trends and direction of human development and management in the future, field 
study in the community, government and non-governmental organizations 
   
1401 877 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข  

System Management in Public Health 
Organizations 

2(1-2-3) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการในการจัดการเชิงระบบของ
หน่วยงานสาธารณสุขสมัยใหม่  ภายใต้ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการ
บริหารรัฐกิจ  และการกระจายอ านาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์  ระบบงานบริหารงานวิชาการ  
และงานบริการสาธารณสุข  ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข  วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข  เพ่ือการจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการทางสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  การศึกษาดูงานการจัดการเชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุข  
ทุกระดับ 

Concepts, theories, principles, strategies and methods of modern 
institutional health system management, based on a philosophy of constant 
change in the political environment,  administrative change and decentralization in 
an era of globalization, administrative systems, academic units and public health 
services both inside and outside of the public health organizational domain,  
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to manage public health units to be responsive to the problems and needs of the 
public by increasing effectiveness and efficiency, field study in system 
management at all levels of public health service organizations 
   
1401 878 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข  

Culture and Public Health Development 
2(1-2-3) 
 

แนวคิดของวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ  วัฒนธรรมกับความเสี่ยงด้าน

สุขภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยาเชิงวัฒนธรรม  ความแตกต่างและอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่เอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณสุข  เพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนด 

รูปแบบและวิธีการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับบริบทเชิงวัฒนธรรม 

The concept of culture as a determinant of health, culture and 
health risks,  basic concept of cultural epidemiology, differences and influences of 
local cultures that facilitate or hinder public health development in order to the 
basis for determining patterns and methods for developing public health 
appropriately in cultural contexts 
   

1401 879 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข   
Improvement of Life Quality in Public Health 

2(1-2-3) 
 

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในระดับโลก  ประเทศ  ชุมชน ครอบครัว  และบุคคล  โดยก าหนดจุดเน้นด้านสาธารณสุข 

เป็น เกณฑ์   เครื่องมือในการประเมินคุณภาพชีวิต   แนวคิดและจุดมุ่ งหมาย   รวมทั้ ง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  บทบาทนักสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Study and analyze the concept and theory of quality of life 

development, indicators for improving quality of life at the global, national, 

community, family and individual levels in Thailand, with a focus on public health 

as a criterion, quality of life assessment tool concepts and objectives, the process 

of developing quality of life at district level, roles of health personnel in the 

implementation of quality of life development 
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1401 971 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า  
Organization Behavior and Leadership 

2(1-2-3) 

องค์การและการจัดการ  กระบวนการจัดการ  บทบาทของผู้บริหาร  ครอบคลุม
ไปถึงการวางแผนงาน  การจัดองค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การสั่งการ  การจูงใจ 
การประสานงานการควบคุมและพัฒนาองค์การ 

Organization and management, process management, role of 
administrator, planning, organization management, human resource management, 
commanding, motivating, coordinating, controlling and organization development 

 
1401 972 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 

Health Business Management 
2(1-2-3) 

แนวคิด  หลักการ  ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุขภาพ  การด าเนินการและแนว
ปฏิบัติในการจัดการธุรกิจสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร  อุปกรณ์  สถานที่  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก การจัดการด้านการเงิน  การบัญชี  การตลาด  การก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
 ในการใช้และการให้บริการศูนย์สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมในศูนย์สุขภาพ  
ได้แก่  การให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามที่กฎหมายก าหนด  กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ   มาตรฐานประกอบธุรกิจเพ่ือสุขภาพ  สิทธิ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค  จริยธรรมในการให้บริการในธุรกิจสุขภาพ  ศึกษางานวิจัยทางการ
จัดการธุรกิจบริการสุขภาพ  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า  และน ามาประยุกต์ใช้โดยใช้การอภิปราย
และการวิเคราะห์ร่วมกัน 

Concepts, principles in health business management, 
implementation and guidelines in managing various aspects of the health business 
including personnel, equipment, facility and facilities; financial management, 
accounting, marketing, regulatory in use and provision of health centre services to 
users including organizing activities in the health centre as required by  the 
Community health professional  laws and law- relating to health services business, 
standards for health service, rights and consumer protection, ethics in the health 
business, case study in health service business management to identify 
prominence and apply it through group discussion 
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1401 973 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ลักษณะบุคลิกภาพ 
ที่พึงประสงค์  การพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบพิธีการสมาคม  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามแบบพิธีการสมาคม  และการศึกษาดูงานองค์ประกอบของระบบพิธีการสมาคมพร้อมกับการ
จัดสัมมนาการศึกษาดูงาน 

Introduction to personality, personality theory, types of good 
personality, personality development and social rules, practice exercise on 
personality development, study tour regarding social rules 

 

1401 974 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

2(1-2-3) 

แนวคิด  ทฤษฎีของกลุ่ม  พลวัตกลุ่ม  ธรรมชาติของกลุ่ม  การท างานเป็น
ทีมที่มีองค์ประกอบด้านการสื่อความหมาย  มนุษยสัมพันธ์  การประชุมและปัญหาความขัดแย้ง
ในการท างานเป็นทีม  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัตกลุ่ม
และการท างานเป็นทีมพร้อมกับการสัมมนาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 

Concepts, group theories, group dynamics, group 
characteristics, teamwork and communication, public relations, meetings and 
problems of conflict in team working, learning experience from practicing with 
group dynamic processing and team working, seminar on the result 

 

1401 975 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 

2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรม  การหาความต้องการและความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม  เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการฝึกอบรม  การจัดท าโครงการและหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  หลักและเทคนิคในการจัดฝึกอบรม  การบริหารโครงการฝึกอบรม  รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติและการสัมมนากระบวนการจัดการฝึกอบรม 

Principles of training management, knowledge of training, 
covering necessary studies of training methods and techniques, proposal 
presentation and training curriculum, techniques of training management, training 
project administration,  practice exercise and seminar on  the management 
training process 
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1401 976 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข 
Innovation and Information Technology in Public 
Health 

2(1-2-3) 
 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข  ระบบข้อมูลสุขภาพ  แอปพลิเคชันสุขภาพ  นวัตกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข  

Concept and principles of health innovation, information iechnology 
in public health, health data systems, hea;th applications, health innovations and  
apllications of information and technology in public health 
 
1401 977 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับนักสาธารณสุข  

Local Administration for Public Health 
Personnel 

2(1-2-3) 
 

ความหมายและความส าคัญของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดรูปแบบ
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทย  หลักการและความส าคัญของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  การด าเนินงานด้านสุขภาพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความส าคัญของข้อก าหนดของท้องถิ่นในการด าเนินงาน 
ด้านสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขกับการด าเนินงานด้านสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การประยุกต์หลักการและนวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่ในงาน
สาธารณสุขมาใช้ในท้องถิ่น 

Definition and importance of regulatory bureaucracy, rules and Thai 
government administration, principles and importance of local government 
administration, the regulation of local bureaucracy, health activities of local 
government, importance of local government directions to public health  
performance, public health law affecting health activities of local government, 
applying the principles and innovations of modern public health administration to 
the local level 
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1401 978 นิติเวชศาสตร์ส าหรับงานสาธารณสุข  
Forensic Medicine for Public Health 

2(1-2-3) 
 

ความหมายและความส าคัญของนิติเวชศาสตร์   ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในทางนิติ เวช   การวินิจฉัยการตาย  การเปลี่ยนแปลงหลังตาย  เหตุ 
และพฤติการณ์ที่ตาย การพิสูจน์บุคคล  บาดแผล  และศพ  การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
และการเขียนรายงาน  การเป็นพยานศาล  หลักและกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์  คดี
ความที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

Definition of terms and importance of forensic medicine, forensic 
medicine law related to health personnel, diagnosis after death and biological 
changes, cause of death and preceding behaviors, personal identity, trauma and the 
corpse, laboratory analyses and reports, witness and forensic medicine processes, 
cases related to public health community practice 
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ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 ประกอบด้วยเลข 7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมาย ดังนี้ 
  เลขรหัสตัวที่ 1-2  หมายถึง  คณะ 
  เลขรหัสตัวที่ 3-4  หมายถึง  หลักสูตร 
  เลขรหัสตัวที่ 5   หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาในหลักสูตร 
   เลข 0  หมายถึง  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   เลข 1  หมายถึง  วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   เลข 2  หมายถึง  วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
   เลข 3  หมายถึง  วิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา  

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 
   เลข 4  หมายถึง  วิชาตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น  

การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ  
และการส่งต่อ 

   เลข 5  หมายถึง  วิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เลข 6              หมายถึง  วิชาบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย
 สาธารณสุข 

   เลข 7  หมายถึง  วิชาเลือกเสรี 
   เลข 9  หมายถึง  วิชาฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์ 

วิชาชีพทางสาธารณสุข 
เลขรหัสตัวที่ 7  หมายถึง  เลขล าดับรายวิชา 
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 3.2  ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
ล าดับ ชื่อ - สกุล เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางขวัญใจ 
ศุกรนันทน ์

3-4607-
00011-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ส.ม. (สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ) 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 
 

2539 

2 นางสาวพัดชา  
หิรัญวัฒนกุล 

3-3016-
00279-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. (Health Sciences) 
 
M.Sc. (Epidemiology) 
(International Program) 
ส.บ.  

Massey University, 
New Zealand 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 

2013 
 

2548 
 

2545 

3 นายสุรศักดิ ์
เทียบฤทธิ ์

5-4011-
00002-xx-x 

อาจารย ์ ส.ด. 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2539 
2536 

4 นางสาว 
สุไวยร์ินทร์  
ศรีชัย 

3-4508-
00408-xx-x 

อาจารย ์ M.P.H. (Health System 
Development) 
(International Program) 
B.P.H. (Health Education 
and Health Promotion) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
Central 
Queensland 
University, 
Australia 

2544 
 
 

1999 

5 นายอดิศร  
วงศ์คงเดช 

3-4099-
08468-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ส.ม. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
 

2541 
2530 

 
 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  - ไม่มี   
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
ก าหนดให้มีการฝึกงานเพ่ือให้เกิดทักษะทางด้านวิชาชีพการสาธารณสุข  ทั้งในโรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 

 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  นิสิตมีระเบียบวินัย  ความอดทน  และมีจิตอาสา 
4.1.2  นิสิตมีวินัย  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของแหล่งฝึก 
4.1.3  นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการด้านสุขภาพ   
4.1.4  นิสิตมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาทางด้านสาธารณสุข 

และสุขภาพในชุมชน  การวางแผนและการจัดการปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
4.1.5  นิสิตมีทักษะในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรในแหล่งฝึก  สามารถท างานแบบ 

สหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.6  นิสิตมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม  เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์  กฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
  4.2  ช่วงเวลา   

4.2.1  การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุข  ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีที่ 3 
4.2.2  การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 4   
 
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

4.3.1  การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุข  จัดให้มีกิจกรรมการฝึกในชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ 
4.3.2  การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข  จัดเต็มเวลาในภาค

การศึกษาที ่1  และ ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

นิสิตจัดท าโครงร่างงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและด าเนินงานการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา  จัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  และสอบปากเปล่า 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ทฤษฎี  หรือประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ  และปัญหาสาธารณสุข

ในชุมชน  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย  ดังนี้ 
1) สามารถค้นคว้า หรือ ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่ตนเองสนใจท าการศึกษาหรือทดลองได้ 
2) สามารถก าหนดหัวข้อการวิจัย   
3) สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยได้ 
4) สามารด าเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยได้ 
5) สามารถวิเคราะห์ผล  แปลผล  อภิปราย  และสรุปผลได้ 
6) สามารถน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
 

 5.3 ช่วงเวลา    
- ภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่  3  รายวิชา 1401 332  การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
- ภาคการศึกษาที ่2  ชั้นปีที่ 3  รายวิชา 1401 333  การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิต  รวม  5 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็น  2 รายวิชา 

- รายวิชา 1401 332  การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1  จ านวน  3 หน่วยกิต 
- รายวิชา 1401 333  การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2  จ านวน  2 หน่วยกิต 

 

 5.5 การเตรียมการ     
1) เตรียมความพร้อมนิสิต  โดยการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและให้

นิสิตค้นคว้าเนื้อหาเตรียมหัวเรื่อง 
 2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์ โดย 

    - อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านิสิต  โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่นิสิตสนใจ 
    - อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนิสิต 
    - อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายให้นิสิตไปค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาหัวข้อที่นิสิตสนใจท าวิจัย 

 3) จัดท าคู่มือการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่นิสิต 
 4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ  
และอุปกรณอ่ื์น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา   
2) ประเมินผลการน าเสนอผลการด าเนินงานการวิจัย  โดยการรายงานด้วยวาจาและรูปเล่มรายงาน

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กรรมการสอบ  อย่างน้อย 2 คน   
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะ
พิเศษ 

กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 

มีทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

-มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาชีพ 

จัดโครงการโฮมรูมหลักสูตร  และ
กิจกรรมหลักสูตรพบนิสิต 

มีจติสาธารณะ -เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษของคณะ 
-ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการของสถานบริการที่เกี่ยวข้อง 
-ให้นิสิตจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตาม
ความสมัครใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิต 

จัดโครงการพัฒนาด้านจิตปัญญา
และโครงการฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา 

ทักษะการเป็น
ผู้น า และการ
ท างานเป็นทีม 

-ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็น
กลุ่มท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีการ
ก าหนดให้นิสิตได้ท าบทบาทท้ังหัวหน้ากลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มในการท างาน 
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปิดโอกาสให้
นิสิตรับผิดชอบในกระบวนการด าเนินงาน 
-ก าหนดกติกาเพ่ือปลูกฝังวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การ
ตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การรักษา
ระเบียบวินัยของสังคมและสถาบัน การร่วม
รับผิดชอบงานส่วนรวม 

จัดโครงการพัฒนาด้านจิตปัญญา
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน  การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน 

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

-มีการสอดแทรกความมีวินัยและความ
รับผิดชอบในรายวิชา การมอบหมายงาน 
ต่าง ๆ  

จัดโครงการโฮมรูมหลักสูตร และ
กิจกรรมหลักสูตรพบนิสิต 

ทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นิสิตได้ค้นคว้า 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน  การศึกษาดูงาน 



87 
 

 

87 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 .1  มี จิ ต อ า ส า  อ ด ท น  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่ อ สั ต ย์  แ ล ะป ฏิ บั ติ ต น ต าม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ก า ร
สาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

1.2 มีจิตส านึก ค่านิยมในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 

1.3 เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 
- การสอดแทรกในรายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดีของ
อาจารย์ 
- การจดักิจกรรม 
- การสอนจากกรณีศึกษา 
 

- วิธีการสังเกตพฤติกรรมการ
ป ระ เมิ น ตน เอ งก ารป ระ เมิ น 
โดยเพ่ือนรวมชั้นการประเมินผล
งานที่มอบหมาย และการก าหนด
แนวปฏิบัติ 
- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน  การส่ง
ง าน ต าม ก า ห น ด ระย ะ เว ล า 
ที่มอบหมาย และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากการมี วินั ยและ
พร้อม เพ รีย งของนิ สิ ต ในการ    
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการ
สอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบ  
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ผู้ ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิต 

2. ด้านความรู้ 

2 .1  มี ค ว าม รู้ ใน ห ลั ก ก าร 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิช าชี พท างสาธารณ สุ ขและ
วิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

2.2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ท า ง สุ ข ภ า พ 
และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชาอย่าง
ถูกต้องและเข้าใจในการบูรณา-
การความรู้กับการปฏิบัติจริง 

- การจัดการเรียนการสอนใช้
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และชี้น าตนเองใน
การเรียนรู้ (Self-directed 
learning)  
- การจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย 
- มีการประเมินผลการสอน 
ที่ชัดเจน 
- การสอนจากกรณีศึกษา 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานที่ นิ สิ ต
จัดท า 
- ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
- ป ระ เมิ น จ าก ก า รน า เส น อ
รายงานในชั้นเรียน 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3 .1  คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อ เท็ จจริง การสืบค้นข้อมูลและ
ประเมินข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนา
งานได้อย่างสร้างสรรค์  

3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

3.3 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
หลักฐาน เชิ งประจักษ์  นวัตกรรม
สุขภาพและการบูรณาการข้ามศาสตร์
หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสถานประกอบการ 

- เน้นให้นิสิตสามารถใช้ทักษะ
ความคิดในการวิเคราะห์และ
ประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
และวางแผนในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 
- การศึกษาจากกรณีศึกษา 
- การฝึกปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพ 

- ประเมินจากผลงาน  
- ประเมินจากการปฏิบัติของนิสิต  
- ป ร ะ เมิ น จ าก ก า รน า เส น อ
รายงานในชั้นเรียน  
- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์  
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.2 การท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคี
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4.3 มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น า
และสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

- ใช้การสอนที่มีการก าหนด
กิจกรรมให้มีการท างานเป็น
กลุ่ม จัดให้มีการท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล
อ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  
- การจัดกิจกรรม 
 

-ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน ก า ร
ปฏิบัติ งาน   ระเบียบวินั ยและ
มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่  ความตรง
ต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการ
ติดตามปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และครบถ้วน ความมีน้ าใจ การให้
ความร่วมมือและประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ความสุภาพอ่อนน้อม รู้จัก
กาลเทศะ  

 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 

89 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5 .1  มี ทั ก ษ ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ  
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้ าใจองค์ความรู้  หรือปั จจัย
ก าหนดสุขภาพ 

5 .2  ส าม ารถ ใช้ เท ค โน โล ยี ที่
ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น  

5.3 มีทักษะการท างานวิจัย การ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม  ก า ร พั ฒ น า
พฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะการ
ร่ ว มมื อ อย่ า งส ร้ า งส รรค์  ทั ก ษ ะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เน้นให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น 
สื่ อสารสน เทศด้ านสุ ขภาพ 
และปัญหาทางสาธารณสุข ได้
ทั้งในระบบอินเทอร์เน็ต และ
ระบบห้องสมุด 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
โป รแกรมส า เร็ จ รู ป ใน การ
ประเมินทางสุขภาพของบุคคล
และชุมชนและการวิเคราะห์ 
วางแผนในการแก้ ไขปัญหา
สาธารณสุข 
- จัดการเรียนการสอนโดยให้มี
การน าเสนอข้อมูล เน้นทักษะ
การ ฟั ง  ก าร เขี ย น  ก าร พู ด  
และมีการใช้สื่อในการน าเสนอ
ที่เหมาะสม 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อสารสนเทศ ทั้ งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- ป ระ เมิ น ผล โดยการสั ง เก ต
พฤติกรรม การแสดงออกในขณะ
การน าเสนอข้อมูลและ 
แบบประเมินทักษะการฟัง  
การเขียน การพูด 
- ประเมินผลจากเอกสารรายงาน 
การใช้ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษากรณี
พิเศษ 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินทักษะการ
วิ เคราะห์   สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ  
6 .1  มี ทั ก ษ ะก ารป ฏิ บั ติ ต าม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ ก า ร
สาธารณสุขชุมชนและวิชาชีพ อ่ืน 
ที่ เกี่ ยวข้อง สามารถท างานแบบ 
สหสาขาวิชาชีพ  

6.2 สามารถปฏิบัติการสาธารณสุข
อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

6.3 มีทักษะในการใช้ เครื่องมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 
โภชนาการ  อนามัยสิ่ งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

-จัดการเรียนการสอน โดยการ
สาธิต ฝึกปฏิบัติในสถานบริการ 
- ฝึ กป ฏิ บั ติ ใน สถาน การณ์
จ าลอง  
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
- การศึกษาดูงาน  
- การศึกษากรณีศึกษา  
- การจัดท าโครงการส่งเสริม 
ป้องกัน หรือปรับปรุงพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขในชุมชน 
 

- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ 
ในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในชุมชน 
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ
จ ากสถาน การณ์ จ าล อ งและ
ผู้รับบริการ 
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ
จ า ก ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริม ป้องกัน หรือปรับปรุง
พั ฒ น างาน ด้ าน ส าธ ารณ สุ ข 
ในชุมชน 

 
3. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1)  กลยุทธ์การสอน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียน  

การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ฝึกทักษะปฏิบัติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระส าคัญ 
ด้านต่าง ๆ  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 
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 2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร                       
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1  อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานชีวิต  ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
และศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21   

สอบวัดความรู้ ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีทั้งแบบปรนัย
และอัตนัย 

PLO 2  อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การ
สาธารณสุข   
PLO 3  มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 

1. ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพแก่ผู้รับบริการ 
2. ประเมินทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 

PLO 4  มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม  การบ าบัด
โรคเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้อย่าง
เป็นองค์รวมตามอ านาจและบทบาทหน้าที่แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2556   

1. สอบวัดความรู้  ทั้ งรายวิ ช าภ าคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการ
ทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย หรือสอบปากเปล่า  ทั้ง
แ บ บ  formative assessment แ ล ะ  summative 
assessment   
2. ประเมินผลจากการสะท้อนคิด รายงาน การสรุป
ประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และผัง
ความคิดรวบยอด (mind mapping)   
3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงศาสตร์ทาง
ฉุกเฉนิการแพทย์อย่างลุ่มลึก 
ประเมินคุณภาพรายงานการปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม  การ
บ าบัดโรคเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ราย
กรณี  การมีส่วนร่วม และการน าเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร                       
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 5  มีทักษะการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ

แ ล ะ บ า บั ด โร ค เบื้ อ ง ต้ น  ภ า ย ใต้ ข อ บ เข ต

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 

2556  พร้อมทั้ งส่ งต่ อผู้ ป่ วย ได้ อย่ างถู กต้ อ ง  

รวดเร็ว  เป็นระบบ  และเป็นไปตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

 

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา  
2. สอบปฏิบัติ 
3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 
4. ประเมินพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของนิสิตกับกลุ่ม
เพ่ือน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ  และทีมสุขภาพ 
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการท างานกลุ่มตาม
บทบาทเป็นผู้น าและสมาชิกทีม   
6. ประเมิ นการมี ส่ วน ร่ วม ในการท ากิ จกรรม
สาธารณะ 
7. ประเมินพัฒนาการและการแก้ปัญหาของนิสิต 
ทั้งด้านการใช้ชีวิต การเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน  

PLO 6  มีทักษะวางแผนและประสานงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  
และภาคประชาชน  และด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนใน
ชุมชน  โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  และสามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

1. ประเมินผลจากการสะท้อนคิด รายงาน การสรุป
ประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์กรณีศึกษา ผังความคิด
รวบยอด (mind mapping) 
2. ประเมินโดยการปฏิบัติและการสะท้อนคิด ใน
ประเด็นการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ ความไวต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยใช้
กรณีศึกษาในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
3. ประเมินการท างานเป็นที 

PLO 7  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าวิจัย
ทางสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัย  ตลอดจนเลือกใช้ผลการวิจัยใน
การพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข 

1. ประเมินทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย 
2. ประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. สอบปากเปล่า  ทั้งแบบ formative assessment 
และ summative assessment   

PLO 8  ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดย
อาศยัการสะท้อนความคิดและข้อมูลย้อนกลับจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ประเมินโดยการปฏิบัติและการสะท้อนคิดและการวาง
แผนการพัฒนาตนเองทั้งในระหว่างเรียนและหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1  มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์  

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.2 มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ัปชันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์การ

พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพทางสาธารณสุขและวิชาชีพอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง   

2.2 สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง
และเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
3.3 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณาการ 

ข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสถานประกอบการ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.2 การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ  

ต่อส่วนรวม 
4.3 มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การเชื่อมโยง การน าเสนอ  ข้อมูลทั้ งเชิงปริมาณ  

และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล

หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น  
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5.3 มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะการ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 
6.1 มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
6.2 สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้

หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข โภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
1401 101 เคมีพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสขุ 

Foundation of Chemistry for Public 
Health 

                 

1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 
Biochemistry for Public Health 

                 

1499 101  จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสขุ 

Microbiology for Public Health 

                 

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสขุ 

Parasitology for Public Health 

                 

1499 206 ชีวสถิติ 

Biostatistics 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ 
กลุ่มวชิาสาธารณสุข 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
                 

1401 212 เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

                 

1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจติชุมชน 
Health Psychology and Community 
Mental Health 

                 

1401 312 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
Health Economics 

                 

1401 313 หลักการวิจยัทางสาธารณสุขศาสตร ์  
Principles of Public Health Research 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัต ิ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาพืน้ฐานส าหรับ

งานสาธารณสุข 

Foundation of Anatomy and Physiology 

for Public Health 

                 

1499 204 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 

                 

กลุ่มวชิาชีพ 
กลุ่มส่งเสริมสขุภาพและอนามัยชุมชน 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 

Community Public Health Management 
                 

1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

                 

1401 323 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข 
Public Health Project Planning and Evaluation 

                 

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
Health Education and Behavioral Science 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยสาธารณสุข 
1401 331 การวิเคราะห์ข้อมลูสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร ์

Computing in Public Health Data 
Analysis 

                 

1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

                 

1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 
Independent Study in Public Health 2 

                 

1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

                 

1499 205 การป้องกันและควบคมุโรค 
Disease Prevention and Control 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 
1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ บ าบัดโรค

เบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย 

Primary Health Assessment, Basic 
Medical Care, and Patient Refferal 

                 

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟสูขุภาพ
แบบองค์รวม 
Holistic Home Health Care and 
Rehabilitation 

                 

1401 341 อนามัยครอบครัว 
Family Health 

                 

1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ทีม่ภีาวะพึ่งพิงใน
ชุมชน 
Health Care for Elderly and Dependent 
People in Community 

                 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

Public Health and Environment Laws 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact 
Assessment 

                 

1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

                 

1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

                 

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 
1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนา

คุณภาพในงานสาธารณสุข 
Development and Quality Improvement 
in Public Health 

                 

1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

                 

1401 363 การคุ้มครองผู้บรโิภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 

                 

1401 364 สัมมนาสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

                 

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ                  

1401 491 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสรา้งประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 1 
Public Health Field Practicum 1 

                 

1401 492 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสรา้งประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 2 
Public Health Field Practicum 2 

                 

1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
Community Health Field Practicum  

                 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
1401 471 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 

Perception, Cognition and 
Communication 

                 

1401 472 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ 
Health Communication and New Media 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 473 ประชากรศาสตร ์
Demography 

                 

1401 474 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

                 

1401 475 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

                 

1401 476 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 

                 

กลุ่มตรวจประเมิน  บ าบัดโรคเบื้องต้น  การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ  และการส่งต่อ 
1401 571 การแพทย์แผนไทย 

Thai Traditional Medical Care 
                 

1401 572 โภชนบ าบัด 
Dietetics 

                 

1401 573 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
Care for Chronic Patients and Palliative 
Care 

                 

1401 574 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 575 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health 
Protection 

                 

1401 576 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 

                 

กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา  สถิติ  และการวิจัยสาธารณสุข 
1401 671 การสอบสวนโรคระบาด 

Investigation of Disease Outbreaks 
                 

1401 672 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Public Health Problems and Social 
Changes 

                 

1401 673 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 

                 

1401 674 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 
Introduction to Health Behavior 
Research and Development 

                 

1401 675 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้าน
สาธารณสุข 
Design and Test of Public Health Instrument 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภยั  และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 771 การจัดการและการก าจัดของเสีย 

Waste Management and Disposal 
                 

1401 772 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Administration 

                 

1401 773 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

                 

1401 774 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

                 

1401 775 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for 
Health 

                 

1401 776 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and 
Recreation Areas 

                 

1401 777 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 778 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

                 

1401 779 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous 
Waste 

                 

1401 871 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน 
Foundation of Industrial Hygiene 

                 

1401 872 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
Epidemiology in Occupational Health 

                 

กลุ่มการบริหารสาธารณสุข  และกฎหมายสาธารณสุข 
1401 873 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 

Field Study in Public Health 
                 

1401 874 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 
Public Health Resource Management 

                 

1401 875 การนิเทศงานสาธารณสุข 
Public Health Supervision 

                 

1401 876 การพฒันาและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource  Development and 
Management 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 877 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข 
System Management in Public Health 
Organizations 

                 

1401 878 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข 
Culture and Public Health Development 

                 

1401 879 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข 
Improvement of Life Quality in Public 
Health 

                 

1401 971   พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
Organization Behavior and Leadership 

                 

1401 972 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Health Business Management 

                 

1401 973 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

                 

1401 974 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

                 

1401 975 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทักษะปฏิบัติ 

1401 976 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในงาน
สาธารณสุข 
Innovation and Information Technology 
in Public Health 

                 

1401 977 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับ 
นักสาธารณสุข 
Local Administration for Public Health 
Personnel 

                 

1401 978 นิติเวชศาสตร์ส าหรับงานสาธารณสุข 
Forensic Medicine for Public Health 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

 
รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs   

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
1401 101 เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
        

1401 102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 
Biochemistry for Public Health 

        

1499 101  จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health 

        

1499 102 ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 

Parasitology for Public Health 

        

1499 206 ชีวสถิติ 

Biostatistics 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาสาธารณสุข 
1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 

Introduction to Public Health 
        

1401 212 เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

        

1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตชุมชน 
Health Psychology and Community Mental Health 

        

1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

        

1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์   
Principles of Public Health Research 

        

1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Anatomy and Physiology for Public Health 

        

1499 204 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 

Community Public Health Management 
        

1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

        

1401 323 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข 
Public Health Project Planning and Evaluation 

        

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

        

กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยสาธารณสุข 
1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computing in Public Health Data Analysis 
        

1401 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 
Independent Study in Public Health 1 

        

1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 
Independent Study in Public Health 2 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุ่มวิชาชีพบั 
กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยสาธารณสุข (ต่อ) 
1499 201 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 
        

1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

        

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ   
1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ บ าบัดโรคเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย 

Primary Health Assessment, Basic Medical Care, and Patient 
Refferal 

        

1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Home Health Care and Rehabilitation 

        

1401 341 อนามัยครอบครัว 
Family Health 

        

1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
Health Care for Elderly and Dependent People in Community 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

Public Health and Environment Laws 
        

1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact Assessment 

        

1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

        

1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

        

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข   
1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Development and Quality Improvement in Public Health 
        

1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

        

1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข (ต่อ) 
1401 364 สัมมนาสาธารณสุข 

Seminar in Public Health 
        

1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

        

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ   
1401 491 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 

Public Health Field Practicum 1 
        

1401 492 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 
Public Health Field Practicum 2 

        

1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
Community Health Field Practicum  
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
1401 471 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 

Perception, Cognition and Communication 
        

1401 472 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ 
Health Communication and Media Literecy 

        

1401 473 ประชากรศาสตร์ 
Demography 

        

1401 474 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

        

1401 475 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

        

1401 476 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มตรวจประเมิน  บ าบัดโรคเบื้องต้น  การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ  และการส่งต่อ 
1401 571 การแพทย์แผนไทย 

Thai Traditional Medical Care 
        

1401 572 โภชนบ าบัด 
Dietetics 

        

1401 573 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
Care for Chronic Patients and Palliative Care 

        

1401 574 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 

        

1401 575 เภสัชวิทยาเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health Protection 

        

1401 576 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มป้องกันโรค  ควบคุมโรค  ระบาดวิทยา  สถิติ  และการวิจัยสาธารณสุข 
1401 671 การสอบสวนโรคระบาด 

Investigation of Disease Outbreaks 
        

1401 672 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Public Health Problems and Social Changes 

        

1401 673 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 

        

1401 674 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 
Introduction to Health Behavior Research and Development 

        

1401 675 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้านสาธารณสุข 
Design and Test of Public Health Instrument 

        

กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม   
1401 771 การจัดการและการก าจัดของเสีย 

Waste Management and Disposal 
        

1401 772 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Administration 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1401 773 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 

Environmental Epidemiology 
        

1401 774 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

        

1401 775 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for Health 

        

1401 776 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and Recreation Areas 

        

1401 777 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation 

        

1401 778 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

        

1401 779 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous Waste 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1401 871 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน 

Foundation of Industrial Hygiene 
        

1401 872 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
Epidemiology in Occupational Health 

        

กลุ่มการบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข   
1401 873 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 

Field Study in Public Health 
        

1401 874 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 
Public Health Resource Management 

        

1401 875 การนิเทศงานสาธารณสุข 
Public Health Supervision 

        

1401 876 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource  Development and Management 
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รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มการบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข (ต่อ) 
1401 877 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข 

System Management in Public Health Organizations 
        

1401 878 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข 
Culture and Public Health Development 

        

1401 879 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข 
Improvement of Life Quality in Public Health 

        

1401 971   พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
Organization Behavior and Leadership 

        

1401 972 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Health Business Management 

        

1401 973 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

        

1401 974 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

        

 



120 
 

 

120 

 

รายวิชา Program Learning Outcomes: PLOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มการบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข (ต่อ) 
1401 975 การจัดการฝึกอบรม 

Training Management 
        

1401 976 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข 
Innovation and Information Technology in Public Health 

        

1401 977 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับ 
นักสาธารณสุข 
Local Administration for Public Health Personnel 

        

1401 978 นิติเวชศาสตร์ส าหรับงานสาธารณสุข 
Forensic Medicine for Public Health 
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6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

PLO 1  อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต  ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  และศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21   

PLO 2  อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสาธารณสุข   

PLO 3  มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในงาน

สาธารณสุข 

PLO 4  มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุม  

การบ าบัดโรคเบื้องต้น  การฟ้ืนฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้

อย่างเป็นองค์รวมตามอ านาจและบทบาทหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 

2556   

PLO 5  มีทักษะการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและบ าบัดโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขต

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  พร้อมทั้งส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  

เป็นระบบ  และเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

PLO 6  มีทักษะวางแผนและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  

เอกชน  และภาคประชาชน  และด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพของ

คนในชุมชน  โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม  และสามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม 

PLO 7  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าวิจัยทางสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการวิจัย

และจริยธรรมการวิจัย  ตลอดจนเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข 

PLO 8  ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการสะท้อนความคิดและข้อมูล

ย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
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2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes : YLOs) 

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes : YLOs) 
1 - สามารถสืบค้นข้อมูลและสื่อสารข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 

- สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  มีจิตสาธารณะ  
มีคุณธรรมจริยธรรม   

- มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและวิชาชีพ 
2 - สามารถเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ  มีความคิด

สร้างสรรค์  มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพในการให้บริการ

ความรู้ทางวิชาการ  ค าแนะน า  สุขศึกษา  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนได้ท้ังระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 

- สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข  
3 - สามารถตรวจประเมินภาวะสุขภาพและบ าบัดโรคเบื้องต้น  ภายใต้ขอบเขต

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  พร้อมทั้งส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง

ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นระบบ  และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

- สามารถเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพในการวางแผน

และประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชน  

และด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนในชุมชน  

โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- สามารถผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย  

ตลอดจนเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข 

4 - สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในทุกกลุ่มวิชาสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้

เสมือนนักวิชาการสาธารณสุขชุมชนในหน่วยงานได้ 

- สามารถวางแผนและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  

เอกชน  และภาคประชาชน  และด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการ

ฟ้ืนฟูสุขภาพของคนในชุมชน  โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม  และ

สามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จ าแนกตาม Bloom’s 

Taxonomy (Revised) 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร

(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy; 
Revised) 

Phychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO 1 อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่ เป็น พ้ืนฐานชีวิต  
ศาสตร์ด้ านวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ าพ   แ ล ะ ศ าส ต ร์ ที่
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 
21   

        

PLO 2 อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การสาธารณสุข   

        

PLO 3 มีทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน ง า น
สาธารณสุข 

        

PLO 4 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน

โรค  การควบคุม  การบ าบัด

โรคเบื้องต้น  การฟื้นฟูสุขภาพ  

อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย   แ ล ะ อ น า มั ย

สิ่งแวดล้อม  ได้อย่างเป็นองค์

รวมตามอ านาจและบทบาท

หน้ าที่ แ ห่ งพระราชบัญญั ติ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. 2556   
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy; 
Revised) 

Phychomotor
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO 5 มีทักษะการตรวจประเมิน
ภาวะสุขภาพและบ าบัดโรค
เบื้ อ งต้ น  ภ าย ใต้ ขอบ เขต
พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  
พร้อมทั้งส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นระบบ  
และเป็นไปตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

        

PLO 6 มี ทั ก ษ ะ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
เอกชน  และภาคประชาชน  
แ ล ะ ด า เนิ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สุ ขภ าพ   การป้ อ งกั น โรค  
และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคน
ในชุมชน  โดยพิจารณาตาม
บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม  และสามารถ
ท างานร่วมกับสหวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
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Creating (C)

Evaluating (E)

Analyzing (An)

Applying (Ap)

Understanding (U)

Remembering (R)

                    Bloom’s Taxonomy (Revised)

 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy; 
Revised) 

Phychomotor
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO 7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การท าวิจัยทางสาธารณสุขโดย
ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
จริยธรรมการวิจัย  ตลอดจน
เลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนา
องค์ ค วาม รู้ห รือพั ฒ น างาน
สาธารณสุข 

        

PLO 8 ประเมินและวางแผนพัฒนา
ตนเองโดยอาศัยการสะท้อน
ความคิดและข้อมูลย้อนกลับ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

        

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
1. ต้องช่วยผลกัดันให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันและคณะ 
2. สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียของหลักสูตร (stakeholders’ needs)  
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต และ input อื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
3. ต้องชัดเจนและสามารถประเมินไดว้่าผู้เรียนบรรลุตาม PLOs 
4. กรณี PLOs ประเภท Cognitive domain ต้องเรียงล าดับ (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ ของ Bloom’s 

Taxonomy (Revised) เริ่มด้วย จดจ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างสรรค์ 
5. PLOs ของหลกัสูตรต้องประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ  subject specific learning outcomes   

และ Generic learning outcomes   
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7. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives: 
PEOs)  และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program 
Educational Objectives: PEOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎระเบียบทาง
สังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   มีจิตอาสา  และ
ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 

      

  

2. มีความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      
  

3. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและในกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ  และ
สามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม   

      

  

4. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค  การควบคุม  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  การ
ฟื้นฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างเป็นองค์รวมตามอ านาจและ
บทบ าทห น้ าที่ แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ วิ ช า ชีพ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   

      

  

5. ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการ
พัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข 

      
  

6. พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง         
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  
ทักษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
G G G G S G G G G G S S G G S S S 

อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต  ศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21   

                 

อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสาธารณสุข                    

มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ใน
งานสาธารณสุข 

                 

มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
การควบคุม  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  การฟื้นฟูสุขภาพ  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างเป็นองค์รวม
ตามอ านาจและบทบาทหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  
ทักษะปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
G G G G S G G G G G S S G G S S S 

มีทักษะการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและบ าบัดโรคเบื้องต้น ภายใต้
ขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  พร้อม
ทั้งส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นระบบ  และเป็นไปตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

                 

มีทักษะวางแผนและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ  
เอกชน  และภาคประชาชน  และด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
และการฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน  โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  และสามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

                 

สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการท าวิจั ยทางสาธารณสุขโดยใช้
กระบวนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย  ตลอดจนเลือกใช้ผลการวิจัยใน
การพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข 

                 

ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการสะท้อนความคิดและ
ข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

                 

หมายเหตุ G หมายถึง ความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Learning Outcome) 
   S หมายถึง ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome)
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2557  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ง) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต   
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดย  

1) สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร 

2) สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชา 
3) การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
4) การใช้ข้อสอบกลางแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดย 
  1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  3) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
หมวด 5 ข้อ 28-33 และหมวด 6 ข้อ 34-38 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) ต้องเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา  
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1)  นิสิตจะต้องเรียนและลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด จ านวนไม่
น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

2)  ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

3)  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา  
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา      
การสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  และการสอนแบบออนไลน์ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเข้าร่วม 
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2.2 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                           

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ก าหนดการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ   
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557  โดยตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม  
วางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  ติดตาม  และรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  ประกอบด้วย  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ความรู้  ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการ
ติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้  
ในทุกด้าน  มีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  และน าผลจากการรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

3. นิสิต 
3.1  การรับนิสิต 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาที่หลักสูตรก าหนดไว้  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่ าอนุปริญญาที่ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และปริญญาตรี สาขาอ่ืน ๆ  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  และผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด หรือ ตามหลักเกณฑ์ของ 
สป.อว.  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  อาจต้องเรียนในรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือคณะกรรมการประจ าคณะ 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นิสิตที่สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ตามระบบและกลไกการ

คัดเลือกผู้เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะได้รับการเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกับการด าเนิน
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  การท างานเป็นทีม  การมีจิตอาสา  และการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
ก่อนเข้าศึกษาตามท่ีหลักสูตรและคณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนด 

3.3 การส่งเสริมและการพัฒนานิสิต 
ส าหรับนิสิตใหม่  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตาม

ปัญหาการแรกเข้า   เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนิสิต  รวมทั้งหลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและให้ค าปรึกษากับนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับนิสิตปัจจุบัน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยบูรณการการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
เช่น  จัดโครงการศึกษาดูงาน  การส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  ทักษะทางด้าน
ภาษา  และทักษะอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับการเรียน  รวมทั้งจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามและให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 

4. อาจารย์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่  

ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  และมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร  
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านสาขาที่ส าเร็จการศึกษา และมีประสบการณ์
การสอน  นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพ้ืนฐาน  มีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย  ปรัชญา  
และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการ  รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.2  การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ได้น าระบบและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มาปรับใช้ในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) การวางแผนเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร  และการวางแผน สรรหาต าแหน่งทดแทนในกรณีเกษียณอายุ/ลาศึกษาต่อ 
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2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะ  คุณวุมิ  ต าแหน่งทางวิชาการ  และ
ความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพ 

3) การก าหนดบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

4) การมอบหมายภาระหน้าที่ ให้ เหมาะสมกับคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ ์

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในการเพ่ิมทักษะการจัดการ
เรียนการสอน  เช่น  การเข้าร่วมอบรม  สัมมนาต่างๆ  ในการพัฒนา  และมีการจัดอบรมการจัดการ
ความรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การศึกษาดู

งาน  การจัดอบรมเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ  ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

4.4  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม ในการวางแผน การติดตาม และ

ทบทวนหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีการประชุมร่วมกัน  ดังนี้   
     อาจารย์ผู้สอนร่วมสัมมนาการจัดท าประมวลรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา 

-  อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา                       
-  อาจารย์ร่วมน าเสนอผลการประเมินผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
-  อาจารย์ร่วมน าเสนอและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
-  อาจารย์และนักวิชาการศึกษาร่วมเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และร่วมแสดงความคิดเห็น    
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 2556  ในการทบทวนความทันสมัยของเนื้อหา
รายวิชา  และแนวโน้มของทิศทางการวิจัย  วิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้
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และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถคิดวิเคราะห์และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนหรือ
องค์ความรู้ใหม่ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันในการวางแผนเพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร 

ที่จะเปิดสอน  และก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน  ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดวิชา  การรายงานผล
รายวิชา  และหลักสูตร  การพัฒนา  และการประเมินหลักสูตรตามก าหนดเวลา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีการประเมินผู้เรียนและก า กับให้มีการประเมินตาม

สภาพจริง  และให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการประเมินผลรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้ บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร  เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร 
 

6.  ส ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ  ภายใต้นโยบาย
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ในการจัดสรรทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอน  สื่อและโสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุการศึกษา  เพ่ือให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน  ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

6.2  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน  
 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  และการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ล าดับ

ที่ 
รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน

ที่มีอยู่ 
จ านวนที่ต้องการเพิ่ม

ในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย ความจุ 60 คน 6 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2 ห้องเรียนแบบบรรยาย ความจุ 80 คน  12 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 4 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 1 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
5 ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย 1 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
6 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุมากกว่า 200 

คน 
6 
 

เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
หนังสือภาษาไทย                         5,211 ชื่อเรื่อง 
หนังสือภาษาอังกฤษ                    1,577 ชื่อเรื่อง 
วิจัยภาษาไทย                                    2,365 ชื่อเรื่อง 
วิจัยภาษาอังกฤษ                   14 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาไทย  18 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ 20 ชื่อเรื่อง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 22 ชื่อเรื่อง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ 134 ชื่อเรื่อง 
โสตทัศนวัสดุภาษาไทย   395 ชื่อเรื่อง 
โสตทัศนวัสดุภาษาอังกฤษ   74 ชื่อเรื่อง 
ฐานข้อมูลออนไลน์                  10 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล E-Books                     3 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลฟรี  16 ฐานข้อมูล 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 
ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
4 ส านักงานควบคุมและป้องกันโรค  
5 ศูนย์บริการการแพทย์และอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
7 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
8 ศูนย์วิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
10 โรงพยาบาลเอกชน   
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม       
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์

และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษ  ที่เชิญมาสอนบางรายวิชามีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ให้ส านักวิทยบริการ
จัดซื้อหนังสือด้วย 

 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์ ผู้เรียน ทุกปีการศึกษา 
2) ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  (ถ้ามี) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย  โดยเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ มคอ. 3  และ มคอ.4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอน  ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ที ่ ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

4 มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  (ถ้า
มี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย  โดยเป็นไป
ตามเจตนารมย์ของ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย  โดยเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)  อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ หรือการบริหารจัดการ
หลักสูตร หรืออ่ืนๆ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้าน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนในหลักสตูร  (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพงึพอใจของนิสิตปสีดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสตูร  
และการจัดการเรียนการสอน  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   X X 

12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่   
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

-  การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งตั้งทีมอาจารย์นิเทศ
การสอนทุกรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

-  มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้รับทราบผลการสอนจากผู้นิเทศและร่วมอภิปรายเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
-  นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกคนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหัวข้อ/ รายวิชา ตามแบบ

ประเมินของมหาวิทยาลัย/หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา  
-  แจ้งผลการประเมินการสอนต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้บังคับบัญชาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไป 
-  อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปผลการจัดการเรียนการสอนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายหลังการ

จัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกภาคการศึกษา และมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าเสนอผลการ
จัดการเรียนการสอนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมเพื่อการพัฒนาการสอนต่อไป  

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 

-   ส ารวจข้อมูลจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรุ่น  เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับประกอบการประเมิน  วิเคราะห์  และทบทวนหลักสูตร 

-   ส ารวจข้อมูลจากบัณฑิตใหม่เพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตร 
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

-   ผลการทวนสอบหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

-   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
-  การติดตามและส ารวจบัณฑิตใหม่โดยการส ารวจข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา / นายจ้าง/เพ่ือน

ร่วมงาน  หรือการวิจัยหลักสูตร  หรือการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ 
-  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์ได้งานท า  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

เพ่ือวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

-  คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรเพ่ือวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
 -  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 

 


