
 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 

รหัส  :  25510211107299 
 ช่ือภาษาไทย :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    
 ช่ือภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Health Program 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      (ช่ือเต็ม)  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
         (ช่ือย่อ)   : ส.บ.  
 ภาษาอังกฤษ  (ช่ือเต็ม)  : Bachelor of Public Health  
         (ช่ือย่อ)  : B. P. H. 
 
3.  วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: หลักสูตรปริญญาตร ี4 ป ี จํานวน 137 หน่วยกิต 
                
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ    : หลักสูตรคณุวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตร ี
 5.2  ประเภทหลักสูตร    : หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้    : ภาษาไทย    
5.4  การรับเขา้ศึกษา : รับนิสิตไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  : ไม่ม ี
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคต้น  ปีการศึกษา  2561  
 6.3  คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  พิจารณาหลักสูตรน้ี ในการประชุม  ครั้งที่ 
3/2561   เมื่อวันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 6.4  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุมัติหลักสูตรน้ี  ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561  เมื่อวันที่  
20 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่  28 เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ตามหนังสือที่ สธช. 01/430 เมื่อวันที่  19  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน    

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2563  (หลังเปิดสอน  2 ปี) 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการสาธารณสุข 
8.2  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
8.3  นักวิชาการสุขาภิบาล 
8.4  นักวิชาการสุขศึกษา 
8.5  นักวิชาการควบคุมโรค 
8.6  นักบริหารสาธารณสุข 
8.7  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.8  นักสถิติ 
8.9  นักวิจัย 
8.10  นักพัฒนาชุมชน 
8.11  ครผูู้ช่วย (กลุม่สาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/ สุขศึกษา และพลศึกษา) 
8.12  ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม 
ลําดับ ชื่อ - สกุล เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 นางขวัญใจ 
ศุกรนันทน์ 

3-4607-
00011-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 
 

2539 

2 นายเทอดศักด์ิ  
พรหมอารักษ์ 

3-4805-
00255-xx-x 

อาจารย์ 
 

Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 
 

2537 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
2538 

สศ.บ.  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2535 

วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนคร 2534 
3 นางสาวพัดชา  

หิรัญวัฒนกุล 
3-3016-
00279-xx-x 

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

Massey University, 
New Zealand 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2013 
 

2548 
 

2545 

4 นายสุรศักด์ิ 
เทียบฤทธ์ิ 

5-4011-
00002-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 
2536 

5 นางสาวสุไวย์-
รินทร์  ศรีชัย 

3-4508-
00408-xx-x 

อาจารย์ M.P.H. (Health System 
Development) 
(International Program) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2544 

    B.P.H. (Health Education 
and Health Promotion) 

Central 
Queensland 
University, 
Australia 

1999 
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9.2 ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 นางขวัญใจ 
ศุกรนันทน์ 

3-4607-
00011-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2548 
 

2539 

2 นายเทอดศักด์ิ  
พรหมอารักษ์ 

3-4805-
00255-xx-x 

อาจารย์ 
 

Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 
 

2537 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
2538 

สศ.บ.  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2535 

วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนคร 2534 
3 นางสาวพัดชา  

หิรัญวัฒนกุล 
3-3016-
00279-xx-x 

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

Massey University, 
New Zealand 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2013 
 

2548 
 

2545 

4 นายสุรศักด์ิ 
เทียบฤทธ์ิ 

5-4011-
00002-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 
2536 

5 นางสาวสุไวย์-
รินทร์  ศรีชัย 

3-4508-
00408-xx-x 

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

จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 
 
Central 
Queensland 
University, 
Australia 

2544 
 
 

1999 
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9.3 ห้องเรียนจังหวัดอุดรธาน ี
ลําดับ ชื่อ - สกุล เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาว 
เขมิกา 
สมบัติโยธา 

3-4401-
00880-xx-x 

อาจารย์ Dr.P.H. 
(International Program) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง) 

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

2559 
 

2539 
2533  

2 นายจตุพร  
เหลืองอุบล 
 
 

3-4099-
00197-xx-x 
  
  

อาจารย์ 
  
  

ปร.ด. (ประชากรและการ
พัฒนา) 
พบ.ม. (ประชากรและการ
พัฒนา) 
วท.บ. (เคมี) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2553 
 

2541 
 

2536 

3 นางสาว 
พัชรวรรณ  
สูจยานนท์ 

3-4699-
00074-xx-x 

อาจารย์ International Diploma 
Course in Research 
Methodology and 
Biostatistics 
(International Program) 
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) 
วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
 
 
 
 

2557 
2546 
2542 

4 นาย 
สันติสิทธ์ิ 
เขียวเขิน 

3-6607-
00037-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
สศ.บ.  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2556  
 

2540 
2535 

5 นายอดิศร  
วงศ์คงเดช 

3-4099-
08468-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 
ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
 

2541 
2530 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 10.1 ใช้อาคารสถานที่ ที่มีอยู่แล้วในคณะสาธารณสุขศาสตร์  และอาคารเรียนรวม  และอาคาร
ของคณะต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

10.2 ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี  ใช้อาคารเรียนสถาบันพลศึกษา  จังหวัดอุดรธานี 
10.3 ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้อาคารเรียนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
10.4 ใช้สถานที่ในชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานจริง  เช่น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสภาวการณ์ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015  รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนา
ประเทศ ที่จะกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทําตาม เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี 
ต้ังแต่ปี 2560-2579  นําไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  และได้มาตรฐานสากลให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน 
AUN-QA  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพที่จะมีการจัดทําข้อตกลงร่วมกันในอนาคตเพ่ือ
ทําข้อตกลงร่วมใน Mutual Recognition Arrangements: MRAs 

นอกจากน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  ได้ประกาศใช้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปี  พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education; TQF: HEd)  ต้ังแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  และกําหนดให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  รวมทั้งได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  รวมท้ังเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดทํา
มาตรฐานด้านต่างๆ  เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีนโยบายจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และ
นโยบายการจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster; PCC) เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ 
และส่งเสริมให้เกิดการบริการท่ีไร้รอยต่อ โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการส่งต่อ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  เพ่ือลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการเกิดโรค  ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ   
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การควบคุมและป้องกันโรค  และการอนามัยสิ่งแวดล้อม  อันจะนําไปสู่การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืนของประชาชน  โดยจะมีการจัดต้ังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขขึ้น  เพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพ  กําหนดมาตรฐานจริยธรรมและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ให้มีศักยภาพและความทัดเทียมในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพเช่นวิชาชีพอ่ืน 
ดังน้ันเพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมในการผลิตกําลังคนทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ต่อนโยบายและความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพ ตามนโยบายดังกล่าว   
 กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง 
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2573  ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ จํานวนเพ่ิมมากขึ้นถึง 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศ รวมท้ังการเข้าสู่การเช่ือมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงระบบสุขภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพย่ังยืน” ต่อไป 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และกําลังคนด้านสุขภาพที่มีความรอบรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมสุขภาพ  และการเจ็บป่วยของประชาชน โดยมีการดําเนินงานตามแนวทางดังน้ี 

12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ มีความตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของสุขภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สามารถประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในการนําหลักวิชาการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพอนามัย ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  โดยการ
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ บุคลากร และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในระดับพ้ืนที่ โดยคํานึงถึง
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุข และสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะของชุมชนในระดับท้องถิ่น
และประเทศต่อไป ในการนี้ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ และการจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค  ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบูรณาการพันธกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ และ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และชุมชน ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  กลุ่มวิชา  เลือกจากรายวิชาจํานวน   37 รายวิชา  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืนต้องมาเรียน 

 มีรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนา-
ศาสตร์ การกําหนดอาหาร  และความปลอดภัยในอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  จํานวน  3 รายวิชา  ได้แก่ 

 
1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

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

1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

1401 203 พ้ืนฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 
Foundation of Human Anatomy and Physiology for Public 
Health 

2(1-2-3) 

 
  13.3 การบริหารจัดการ  
             13.3.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอาจารย์
ผู้สอน และนิสติ  ในการพิจารณา  ข้อกําหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การดําเนินการ 
              13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรฯ ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 



 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสาํคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1  ปรัชญา  

การสาธารณสุขเป็นศาสตร์และศิลปะที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุม
โรค การตรวจประเมิน และการบําบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลให้การช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือ ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของบุคคล
และของชุมชน โดยนําหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตามมาตรา 3 (1) (2) (3) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
 
 1.2  ความสาํคัญ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ตามปรัชญาวิชาชีพแห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และให้สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือนักการสาธารณสุข
ชุมชน ที่เป็นบุคคลที่รอบรู้และเช่ียวชาญการสาธารณสุขชุมชน โดยมีศักยภาพในด้าน 

1.2.1) ความเป็นผู้นําวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในทุก
ขั้นตอนของการทํางาน 

1.2.2) การคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ด้านสุขภาพตาม
บริบทพ้ืนที่ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

1.2.3) การวางแผนแก้ปัญหา และปฏิบัติงานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1 .2 .4)  การให้บริการวิชาการสาธารณสุข  ตามอํานาจและบทบาทหน้าที่ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ 

1.2.5) การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 1.3  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  โดยนําหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตาม
มาตรา 3 (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณสมบัติและมีความสามารถท่ีพึง
ประสงค์ ดังน้ี 
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1.3.1)  การใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ต้ังแต่การประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ 

1.3.2)  การวางแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน การควบคุมกํากับ และการประเมินผล
แผนงานโครงการสาธารณสุขชุมชน 

1.3.3)  การมีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ 
1.3.4)  การจัดระบบการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหวด้าน  

สถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
1.3.5) การเป็นที่ปรึกษาแนะนํา ฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน 

การดําเนินงานการเฝ้าระวังปัญหาทางสุขภาพ ร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ 
1.3.6)  การใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใใช้้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุข

ชุมชน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
    หลักสูตรน้ีจะดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา  
(5 ปี) 
  

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่ สกอ. 
กําหนด 

- พัฒนาหลักสตูรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่นหรือ
ประเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายระดับ มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น
หรือประเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
หน่วยงานต่างๆ 
- ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉล่ียใน
ระดับดี 
 

3. การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตํารา/       
สื่อประกอบการเรียนการสอน 

- มีเอกสาร/ตํารา/สื่อประกอบ 
การเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานพอเพียง 
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

4. การบริหารคณาจารย์/
บุคลากรสายวิชาการ 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 

- จํานวนคร้ัง/จํานวนบุคลากร 
ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 

- สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร
ในหลักสูตรทํางานวิจัย และเผยแพร่
ผลงานวิชาการในระดับต่าง ๆ           

- จํานวนโครงการวิจัยต่อปี 
 

- สนับสนุนบุคลากรในหลักสตูร
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

- จํานวนผลงานวิชาการที่เผย 
แพร่ต่อปี 

 - จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ต่อปี 

5. สนับสนุนและพัฒนา
นิสิต 

- ส่งเสริม พัฒนาระบบการ ให้คํา 
ปรึกษา/ การมสี่วนร่วมทางวิชาการ 

- มีระบบและโครงการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- สํารวจความต้องการของตลาด 
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

- ผลการสํารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 



 

หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ  
           เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 1 ข้อ 7 คือ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังน้ี ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน 
หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) :  

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ข้อ 6 คือ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ง)  และตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 
ค) หมวด 1 ระบบการศึกษา ข้อ7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบ ดังน้ี  ระบบทวิภาค 
โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
           การเทียบโอนหน่วยกิต  และรายวิชา  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 1 ข้อ 9  
(ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค)  คือ การโอนหน่วยกิต รายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกัน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้  ทักษะ 
และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และหมวด 1  ระบบการศึกษา ข้อ  9  
การคิดหน่วยกิต (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
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ระบบทวิภาค 
9.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  9.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 
   9.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 
   9.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
  2.1  วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  
  1)  ระยะเวลาการศึกษา 
      เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  ข้อ 8  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 2 ข้อ 10  ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี  ดังน้ี  คือ 10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  ให้มี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  และอย่างมากไม่เกิน 150 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษา
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  12  ปีการศึกษา
สําหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

ภาคต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  2) การลงทะเบียนเรียน 
      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 4 ข้อ 21 – 24 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

     นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาเรียนตามวิธีการ และวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ัน
จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
      การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อนิสิตได้ชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ภายในกําหนดเวลา 
      ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
น้ัน เป็นจํานวนหน่วยกิตไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณี
พิเศษจากคณบดี  ทั้งน้ีจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์ ของภาคการศึกษา
ปกติ หรือ 3 สัปดาห์ ของภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
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  ถ้ารายวิชาใดในหลักสูตรมีข้อกําหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือบุรพวิชา  นิสิตต้อง
ลงทะเบียนและสอบได้รายวิชาหรือบุรพวิชาที่ กําหนดไว้ก่อน  เว้นแต่ได้รับอนุมั ติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได้   
   3)  การวัดผลและการสาํเร็จการศึกษา 
              เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 5 ข้อ 28-33 และหมวด 6 ข้อ 34-38 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) ต้องเรียนและ
สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา  
              ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
สําหรับกรณีเทียบโอนรายวิชา 
              ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
              ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต 
 
  2.2  คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศกึษา  
   1)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
   2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางการพยาบาล หรือ
การผดุงครรภ์  หรือประกาศนียบัตรทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า
อนุปริญญาที่กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนด (สําหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อ
ในระบบนอกเวลาราชการ) และ/หรือ ต้องเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการประจําคณะ 
   3)  ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด (รับตรง)  หรือตามหลกัเกณฑ์ของ 
สกอ.    
            รายละเอียดเพ่ิมเติม  ผู้ที่ประสงคศ์ึกษาต่อในระบบนอกเวลาราชการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 
อาจจะต้องเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 
  2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   นิสิตที่เข้ามารับการศึกษาในระยะแรกอาจมีปัญหาการปรับตัว ปัญหาการใช้ชีวิต ปัญหาการ
คิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในกรณีที่มีความรู้พ้ืนฐานน้อยกว่าที่ควร รวมถึงการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพที่ทําให้เกิดปัญหาความกล้าแสดงออกและภาวะผู้นํา ปัญหาความสับสน 
ในการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงกรณีนิสิตต่างชาติที่มีปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารในระหว่างที่เรียน 
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2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ ข้อจํากัดของนสิิตในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนสิติแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนนิการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัวและการใช้ชีวิต   - จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่                                        

- จัดกิจกรรมพ่ีพบน้องเพ่ือสอนและเรียนรู้วิธีการปรับตัว 
การใช้ชีวิต และจัดสายรหัสพ่ีน้องให้กับนิสิตเพ่ือให้พ่ีสายรหัส
ดูแลน้องสายรหัส 
-  เพ่ิมอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ 

ปัญหาการคิดอย่างเป็นระบบ - แจ้งอาจารย์ในทุกรายวิชาให้สอดแทรก/เน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิดและนํา
เน้ือหาทั้งรายวิชามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
-  เพ่ิมอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ 

ปัญหาความกล้าแสดงออกและภาวะ
ผู้นํา 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นําให้นิสิต เพ่ือให้นิสิต
ได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ในการแสดงออกและการมี
ภาวะผู้นํา 

ปัญหาความสบัสนในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

- จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง พ่ีบัณฑิตพบน้อง อาจารย์พบนิสิต 
เพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องการทํางาน/อาชีพในอนาคต 

ปัญหานิสิตต่างชาติ - จัดให้อาจารย์เตรียมความพร้อมกับนิสิตต่างชาติ และจัดติว
พิเศษในรายวิชาต่างๆ  
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2.5  แผนการรับนสิิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี    
   -  ปีการศึกษาละ  160  คน 
 
  ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
 ปก

ติ 
พิเศษ นอก

เวลา
ราชการ 

รวม ปกติ พิเศษ นอก
เวลา

ราชการ 

รวม ปกติ พิเศษ นอก
เวลา

ราชการ 

รวม ปกติ พิเศษ นอก
เวลา

ราชการ 

รวม ปกติ พิเศษ นอก
เวลา

ราชการ 

รวม 

ชั้นปีที่ 1 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 
ชั้นปีที่ 2 - - - - 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 
ชั้นปีที่ 3 - - - - - - - - 50 50 60 160 50 50 60 160 50 50 60 160 
ชั้นปีที่ 4 - - - - - - - - - - - - 50 50 60 160 50 50 60 160 
รวมจํานวนนสิิต - - - 160 - - - 320 - - - 480 - - - 640 - - - 640 
จํานวนบัณฑิตที่
คาดว่าจะสาํเร็จ
การศึกษา 

- - - - - - 60 60 - - 60 60 50 50 60 160 50 50 60 160 

 
หมายเหตุ  แผนการรับนิสิตระบบนอกเวลาราชการ  จํานวน  3  ห้องเรียน ๆ ละ 20 คน 

1. ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน 
2. ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี  จํานวน 20 คน 
3. ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 20 คน 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

 ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
    ระบบปกติ 

 
ปีที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 

ปีที่ 1 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 
ปีที่ 2 0 0 0 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 
ปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 
ปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,500,000 1,500,000 50 1,500,000 1,500,000 
รวม 50 1,500,000 1,500,000 100 3,000,000 3,000,000 150 4,500,000 4,500,000 200 6,000,000 6,000,000 200 6,000,000 6,000,000 

  
 1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)  ระบบปกติ   ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 
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ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ระบบพิเศษ 

 
ปีที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

 จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 

ปีที่ 1 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 
ปีที่ 2 0 0 0 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 
ปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 
ปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2,000,000 2,000,000 50 2,000,000 2,000,000 
รวม 50 2,000,000 2,000,000 100 4,000,000 4,000,000 150 6,000,000 6,000,000 200 8,000,000 8,000,000 200 8,000,000 8,000,000 

  
 1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)  ภาคการศึกษาละ  20,000   บาท  
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ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  

 
ปีที่ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

 จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 

ปีที่ 3 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 
ปีที่ 4 0 0 0 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 60 2,400,000 2,400,000 
รวม 60 2,400,000 2,400,000 120 4,800,000 4,800,000 120 4,800,000 4,800,000 120 4,800,000 4,800,000 120 4,800,000 4,800,000 

 
 1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)  ภาคการศึกษาละ   20,000   บาท  
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
ระบบปกติ 

 
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนนสิิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จํานวนนสิิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
ส่วนต่างรายรบั-รายจ่าย  ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จํานวนเงิน คิดเปน็ร้อยละ 

2561 50 1,500,000 30,000 551,150 11,023 19 948,850 63.26 
2562 100 3,000,000 30,000 1,102,300 11,023 38 1,897,700 63.26 
2563 150 4,500,000 30,000 1,653,450 11,023 57 2,846,550 63.26 
2564 200 6,000,000 30,000 2,755,750 11,023 76 3,244,250 63.26 
2565 200 6,000,000 30,000 2,755,750 11,023 76 3,244,250 63.26 
รวม  15,000,000  6,062,650 44,092  8,937,350 63.26 

  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ 11,023 บาท/คน/ปี 
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
ระบบพิเศษ 

 
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนนสิิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จํานวนนสิิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
ส่วนต่างรายรบั-รายจ่าย  ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จํานวนเงิน คิดเปน็ร้อยละ 

2561 50 2,000,000 40,000 551,150 11,023 15 1,448,850 72.44 
2562 100 4,000,000 40,000 1,102,300 11,023 30 2,897,700 72.44 
2563 150 6,000,000 40,000 1,653,450 11,023 45 4,346,550 72.44 
2564 200 8,000,000 40,000 2,204,600 11,023 60 5,795,400 72.44 
2565 200 8,000,000 40,000 2,204,600 11,023 60 5,795,400 72.44 
รวม  20,000,000 5,511,500 44,092  14,488,500   72.44 

  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ  11,023 บาท/คน/ปี 
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต    
ระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 

 
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนนสิิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จํานวนนสิิต 

ที่จุดคุ้มทุน 
ส่วนต่างรายรบั-รายจ่าย  ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จํานวนเงิน คิดเปน็ร้อยละ 

2561 60 3,000,000 50,000 1,060,484 17,674.74  20 1,939,516 64.65 
2562 120 6,000,000 50,000 2,120,969 17,674.74  40 3,879,031 64.65 
2563 120 6,000,000 50,000 2,120,969 17,674.74  40 3,879,031 64.65 
2564 120 6,000,000 50,000 2,120,969 17,674.74  40 3,879,031 64.65 
2565 120 6,000,000 50,000 2,120,969 17,674.74  40 3,879,031 64.65 
รวม  21,000,000  7,423,391   13,576,609 64.65 

  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ  17,674.74  บาท/คน/ปี 
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  2.7  ระบบการศึกษา  
               แบบช้ันเรียน 

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

 
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 
   การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
และต้องเป็นไปตามข้อบังคบัว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และประกาศหรือข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี 
   3.1.1  จํานวนหน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า              137 หน่วยกิต 
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  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ร่าง มคอ. 1  สาธารณสุขศาสตร์  และกรอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  ดังนี้ 
 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 

มาตรา 3 (1) (2) (3) และ (4) แหง่สภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 90 91 91 
2.1 กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า 30 31 31 

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 12 12 
2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข-ศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 18 19 19 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 60 60 60 
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)  ไม่น้อยกว่า 50 56 56 

ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  ไม่น้อยกว่า 10 11 11 
ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข  ไม่น้อยกว่า 10 13 13 
ค. กลุ่มตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู

สภาพ และการส่งต่อ 
 ไม่น้อยกว่า 10 11 11 

ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า 10 10 10 
จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข  ไม่น้อยกว่า 10 11 11 

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ  (เลือก) ไม่ระบุ - ไม่น้อยกว่า 4 4 
3. หมวดวิชาเลือกเสร*ี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกปฏิบัติงาน หรอืสห-กิจศึกษา) 

วิชาฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข 
(1) .กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

ไม่ระบุ ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
(400 ชั่วโมงและไม่นับ

หน่วยกิต) 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 136 ไม่น้อยกว่า 137 ไม่น้อยกว่า 136 

 
หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติงานคิดหน่วยกิตละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

   เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อกําหนดของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
     รายละเอียดในเอกสารแนบ ข 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพีสาธารณสุขศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์        12  หน่วยกิต 

1401 101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข * 
Foundation of Chemistry for Public Health 

2(1-2-3) 

1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข* 
Biochemistry for Public Health 

2(1-2-3) 

1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข * 
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข * 
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

1401 105 ชีวสถิติ  
Biostatistics 

3(3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์            19  หนว่ยกิต 
1401 111 ประชากรศาสตร์* 

Demography  
2(2-0-4) 

1401 112 โภชนาการ* 
Nutrition 

2(2-0-4) 

1401 113 พ้ืนฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรี ร วิทยาสํ าหรับงาน
สาธารณสุข* 
Foundation of Human Anatomy and Physiology for 
Public Health 

2(1-2-3) 

1401 211 การสาธารณสุขเบ้ืองต้น 
Introduction to Public Health 

2(2-0-4) 

1401 212 เภสัชสาธารณสุข* 
Public Health Pharmacy 

2(2-0-4) 

1401 311 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา* 
Organization Behavior and Leadership 

2(2-0-4) 

1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข* 
Health Economics 

2(2-0-4) 

1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข  
Public Health Psychology 

2(2-0-4) 

1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
Principles of Public Health Research 

3(3-0-6) 
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2.2 กลุ่มวิชาชีพ  มีจํานวนหน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา มีจํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน    11  หน่วยกิต 

1401 121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health Literacy 

2(2-0-4) 

1401 122 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

3(2-2-5) 

1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  
Community Public Health Management 
 

3(2-2-5) 

ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ 
และการวิจัยสาธารณสุข      13  หน่วยกิต 

1401 231 วิทยาการระบาด  
Epidemiology 

3(3-0-6) 

1401 232 สุขภาพจิต* 
Mental  Health 

2(2-0-4) 

1401 331 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6) 

1401 431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computing in Public Health Data Analysis 

2(1-2-3) 

1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  
Independent Study in Public Health 
 

3(1-2-6) 

ค. กลุ่มตรวจประเมิน บําบดัโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟืน้ฟสูภาพ  
และการส่งต่อ       11  หน่วยกิต 

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และการบําบัดโรคเบ้ืองต้น 
Primary Health Assessment and Basic Medical Care 

3(2-2-5) 

1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย 
Health Care, Rehabilitation and Patient Referral 

3(2-2-5) 

1401 341 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(3-0-6) 

1401 342 ทันตสาธารณสุข* 
Dental Health 
 

2(2-0-4) 



27 
 

 

ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิง่แวดล้อม 10  หน่วยกิต 
1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(2-2-5) 

1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

1401 451 การประเมินผลกระทบทางสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact Assessment 

2(2-0-4) 

1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Improvement in Public Health 

2(2-0-4) 

 
จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสขุ  11  หน่วยกิต 

1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 
Progressive Development in Public Health 

2(2-0-4) 

1401 461 ระบบประกันสุขภาพ  
Health Insurance System 

2(2-0-4) 

1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
Public Health Laws and Environmental Health Laws 

2(2-0-4) 

1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 
 

2(2-0-4) 

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก *          ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
-  วิชาชพีเลือก  เลือกในรายวิชาต่อไปนี้จากสาขาใดก็ได้       ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
1401 371 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  

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

1401 372 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข  
Public Health Resource Management 

2(2-0-4) 

1401 373 การบริหารโครงการ  
Project Administration 

2(1-2-3) 

1401 374 นิติเวชศาสตร์สําหรับงานสาธารณสุข  
Forensic Medicine for Public Health 

2(2-0-4) 

1401 375 การนิเทศงานสาธารณสุข  
Public Health Supervision 

2(2-0-4) 

1401 376 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource  Development and Management 

2(2-0-4) 
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1401 377 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข  
System Management in Public Health Organizations 

2(2-0-4) 

1401 378 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข  
Culture and Public Health Development 

2(2-0-4) 

1401 379 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข   
Improvement of Life Quality in Public Health 

2(2-0-4) 

1401 471 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Public Health Problems and Social Change 

2(2-0-4) 

1401 472 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับนักสาธารณสุข  
Local Administration for Public Health Personnel 

2(2-0-4) 

1401 473 การจัดการสาธารณภัย  
Disaster Management 

2(2-0-4) 

1401 474 สัมมนาสาธารณสุข  
Seminar in Public Health 

2(1-2-3) 

 
กลุ่มวิชาสง่เสริมสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 

1401 475 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบ้ืองต้น 
Introduction to Health Behavior Research and 
Development 

2(1-2-3) 

1401 476 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

2(1-2-3) 

1401 477 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน 
Mass Media and Health Education 

2(2-0-4) 

1401 478 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

2(1-2-3) 

1401 479 การสอบสวนโรคระบาด 
Investigation of  Disease Outbreaks 

2(2-0-4) 

1401 571 ทันตสุขศึกษา 
Dental Health Education 

2(1-2-3) 

 
กลุ่มวิชาบริการทางการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน 

1401 572 การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medical Care 

2(2-0-4) 

1401 573 โภชนบําบัด 
Dietetics 

2(2-0-4) 

1401 574 การบริบาลผู้สูงอายุ  
Elderly Care 

2(1-2-3) 
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1401 575 การให้คําปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 

2(1-2-3) 

1401 576 การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Counseling in Public Health Psychology 

2(1-2-3) 

1401 577 การประเมินทางสุขภาพ 
Health Evaluation 

2(1-2-3) 

 
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

1401 671 การจัดการและการกําจัดของเสีย 
Waste Management and Disposal 

2(1-2-3) 

1401 672 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation 

2(1-2-3) 

1401 673 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

2(2-0-4) 

1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
Environmental Health Administration 

2(2-0-4) 

1401 675 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and 
Recreation Areas 

2(2-0-4) 

1401 676 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน  
Foundation of Industrial Hygiene 

2(2-0-4) 

 
กลุ่มวิชาคุ้มครองสุขภาพผูบ้ริโภค 

1401 677 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 

2(1-2-3) 

1401 678 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 

2(1-2-3) 

1401 679 เภสัชวิทยาเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health Protection 

2(2-0-4) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสร*ี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ี 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1401 381 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข  
Public Relations Management in Public Health 

2(1-2-3) 

1401 382 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

2(1-2-3) 
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1401 383 พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

2(1-2-3) 

1401 384 การบริหารจัดการสํานักงานสมัยใหม่ 
Modern Office Management 

2(2-0-4) 

1401 385 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 

2(1-2-3) 

1401 386 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 
Perception, Cognition and Communication 

2(2-0-4) 

1401 387 เจตคติกับการทํานายพฤติกรรม 
Attitudes and Prediction of Behavior 

2(2-0-4) 

1401 388 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของบุคคล 
Environment and Personal Adjustment 

2(2-0-4) 

1401 389 การประเมินโครงการ 
Project  Evaluation 

2(1-2-3) 

1401 481 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 
Technology of Participation 

2(1-2-3) 

1401 482 การออกแบบและการทดสอบเครื่ อ งมือทาง ด้าน
สาธารณสุข 
Design and Test of Public health Instrument 

2(1-2-3) 

1401 483 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุขในระบบ
อินเตอร์เน็ต 
Computer and Health Information on Internet 
System 

2(1-2-3) 

1401 484 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management 

2(2-0-4) 

1401 485 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

2(2-0-4) 

1401 486 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous Waste 

2(2-0-4) 

1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

2(2-0-4) 

1401 488 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
Epidemiology in Occupational Health 

2(2-0-4) 

1401 489 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา 
Surveillance of Emerging and Re-emerging 
Diseases   
 

2(2-0-4) 
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1401 581 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพ่ือสุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for Health 

2(2-0-4) 

1401 582 การสื่อสารในงานสาธารณสุข 
Communication in Public  Health 

2(1-2-3) 

 
4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน)     ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 1 
Public Health Field Practicum 1 

5(0-15-0) 

1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 2 
Public Health Field Practicum 2 

5(0-15-0) 

 
5. สหกิจศึกษา     ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

0199 499 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

9(0-40-0) 

 
หมายเหตุ * ใช้เทียบโอนได้ในหลักสตูรปริญญาตรี ระบบพเิศษ (นอกเวลาราชการ) 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
  ก. แผนการศกึษาสําหรับนสิิตระบบในเวลาราชการ (ระบบปกติ และระบบพิเศษ) 

ปีที่ 1  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
Xxxx xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 9 
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 5 
1401 101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข  

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

1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4 
1401 111 ประชากรศาสตร์ 

Demography  
2(2-0-4) 

1401 112 โภชนาการ 
Nutrition 

2(2-0-4) 

รวม 17 
 
 



33 
 

 

ปีที่ 1  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
Xxxx xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 11 
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 4 
1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข  

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

1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 2 
1401 113 พ้ืนฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Human Anatomy and Physiology for Public 
Health 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 5 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 5 
1401 121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Health Literacy 
2(2-0-4) 

1401 122 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปีที่ 2  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
Xxxx xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 5 
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 
1401 105 ชีวสถิติ  

Biostatistics 
3(3-0-6) 

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 2 
1401 211 การสาธารณสุขเบ้ืองต้น 

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

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 6 
กลุ่มส่งเสริมสขุภาพและอนามัยชุมชน 3 
1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

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

กลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3 
1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และการบําบัดโรคเบ้ืองต้น 

Primary Health Assessment and Basic Medical Care 
3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปีที่ 2  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
Xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม 2 หน่วยกิต 
Xxxx xxx กลุ่มสหศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 2 
กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 2 
1401 212 เภสัชสาธารณสุข  

Public Health Pharmacy 
2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 11 
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5 
1401 231 วิทยาการระบาด  

Epidemiology 
3(3-0-6) 

1401 232 สุขภาพจิต 
Mental  Health 

2(2-0-4) 

กลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3 
1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย 

Health Care, Rehabilitation and Patient Referral 
3(2-2-5) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 
1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปีที่ 3  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 2 
กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 2 
1401 311 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา  

Organization Behavior and Leadership 
2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 13 
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3 
1401 331 การป้องกันและควบคุมโรค 

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

กลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 5 
1401 341 อนามัยครอบครัว  

Family Health 
3(3-0-6) 

1401 342 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 

2(2-0-4) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 
1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 
3(2-2-5) 

กลุ่มบริหารสาธารณสขุ และกฎหมายสาธารณสขุ 2 
1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 

Progressive Development in Public Health 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 2 
 เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต 

รวม 17 
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ปีที่ 3  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 7 
กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 7 
1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 
2(2-0-4) 

1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข  
Public Health Psychology 

2(2-0-4) 

1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  
Principles of Public Health Research 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชพีบงัคับ 3 
กลุ่มส่งเสริมสขุภาพและอนามัยชุมชน 3 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

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

กลุ่มวิชาชพีเลือก 4 
 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี 4 
 เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต 

รวม 18 
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ปีที่ 4  ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ 18 
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5 
1401 431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

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

1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  
Independent Study in Public Health 

3(1-2-6) 

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 
1401 451 การประเมินผลกระทบทางสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Impact Assessment 
2(2-0-4) 

1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Improvement in Public Health 

2(2-0-4) 

กลุ่มบริหารสาธารณสขุ และกฎหมายสาธารณสขุ 9 
1401 461 ระบบประกันสุขภาพ  

Health Insurance System 
2(2-0-4) 

1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
Public Health Laws and Environmental Health Laws 

2(2-0-4) 

1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

2(2-0-4) 

รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 10 
1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 Public 

Health Field Practicum 1 
5(0-15-0) 

1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 Public 
Health Field Practicum 2 

5(0-15-0) 

สหกิจ 9 
0199 499 *สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
9(0-40-0) 

รวม 10  หรือ 9* 
 

หมายเหตุ *กรณีนิสิตเลือกเรียนสหกิจศกึษา 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี          ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12  หน่วยกิต 
 

1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข  
Foundation of Chemistry for Public Health 

2(1-2-3) 

 เคมีพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับงานสาธารณสุข อินทรีย์เคมีและอนินทรีย์  โครงสร้างปฏิกิริยา
และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน  อัลไคน์  อะมีน  ไดอีน เบนซีน อัลคิลเฮไลด์
อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 
คุณสมบัติ และประโยชน์ของธาตุหมู่หลักและธาตุทรานซิ ช่ัน คุณสมบัติทั่ วไปและโครงสร้าง
ของสารประกอบไอออนนิค และสารประกอบโควาเลนต์  สมดุลเคมี  ไฮโดไลซีส  และสารละลายบัฟเฟอร์  
การฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับเคมีพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข   

  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 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข  

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

 ความหมายของชีวเคมี โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน การแปรรูปและการสังเคราะห์
ชีวโมเลกุลในร่างกาย ระบบการควบคุมกระบวนการเหล่าน้ี ชีวเคมีของเน้ือเย่ือและอวัยวะที่สําคัญ
บางชนิด โรคทางเมตาบอลิซึม และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในร่างกาย
กับโรคบางชนิด  โดยเน้นถึงโรคที่เป็นกันมากในประเทศไทย  ฝึกปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 

  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 
disorders, and body chemical modification-related diseases commonly found in Thailand, 
practice in biochemistry experiment related to health science 
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1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5) 

   การจําแนกสัณฐานวิทยา  ลักษณะการเจริญเติบโต  และพันธุกรรม  ความสัมพันธ์
ของจุลชีพกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การเกิดโรค  การควบคุมเช้ือแบคทีเรีย  ไวรัส  เช้ือรา  โปรโตซัว 
สาหร่าย  และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

   Morphology and categorization, patterns of growth and genetics of 
microorganisms, microbial relations to humans and the environment, pathogenesis, 
controlling bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae, and human immune systems 

 
1401 104 ปรสิตวิทยาสาํหรับงานสาธารณสุข  

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

   สิ่งมีชีวิตพวกโปรโตซัว  หนอนพยาธิ (พยาธิตัวแบนและพยาธิตัวกลม)  และแมลงชนิด
ต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์  ศึกษาโครงสร้างการเจริญเติบโต  วงจรชีวิตที่สําคัญ  การติดต่อมาสู่
มนุษย์  วิธีการตรวจวินิจฉัย  การควบคุม  การป้องกัน  การรักษา  และการตรวจในห้องปฏิบัติการ 

  Human parasitic organisms such as protozoa, worms, (flatworms and 
roundworms) and insects, study of growth patterns and life cycles, human infection 
routes, methods of diagnosis, control, prevention, treatment, and laboratory 
identification 

 
1401 105 ชีวสถิติ  

Biostatistics 
3(3-0-6) 

ความสําคัญและขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุข  การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับ
ข้อมูล  อัตราส่วน  สัดส่วน และความน่าจะเป็น  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขด้วยวิธีการทางสถิติ  การทดสอบไคสแควร์  สหสัมพันธ์
การถดถอยเชิงเส้น  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และสถิตินอนพาราเมตริก  การใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานในงานวิจัยและงานสาธารณสุข  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสาธารณสุข  สถิติชีพ  และการใช้สถิติชีพในงานสาธารณสุข  และการนําเสนอข้อมูล 

Importance and scope of biostatistics in public health, basic statistics; 
rates, proportions and probability distribution, estimation and hypothesis testing, 
analytical statistics for public health; chi-square test, correlation, linear regression, 
analysis of variance and non- parametric statistics, usage in public health, practice of 
statistic methodological procedures, statistical  practice in research and public health tasks, 
applications of computer program for public health data and vital statistics analyses, and 
data presentation 



42 
 

 

2.1.2 กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร ์      18  หน่วยกิต 
1401 111 ประชากรศาสตร์ 

Demography  
2(2-0-4) 

สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร  ปัญหาทางประชากร  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อปัญหาสาธารณสุข  เทคนิค
วิเคราะห์ประชากรศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 

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 112 โภชนาการ 

Nutrition 
       2(2-0-4)

สารชีวโมเลกุล  การสังเคราะห์และการสลายของสารชีวโมเลกุล  กลไกการทํางาน
ของเอนไซม์และกระบวนการเมตาโบลิซึม  ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร  โภชนาการ  และสุขภาพ
ความต้องการด้านอาหารและโภชนาการและการจัดอาหารเพ่ือสุขภาพ  วัฒนธรรมและความเช่ือในการ
บริโภคอาหาร  การประเมินภาวะโภชนาการ ความเช่ือและวัฒนธรรมการบริโภค  การประเมินภาวะ
โภชนาการระดับบุคคลและชุมชน  ปัญหาทางโภชนาการ  การวางแผนและการดําเนินการแก้ไขปัญหา
โภชนาการในชุมชน  

Biomolecule substance, synthesis and degradation, mechanism of enzyme 
and metabolism, relationship between food, nutrition and health, food and nutrient 
recommendation and food management for health care, culture and belief of food 
consumption, individual and community nutrition evaluation, nutrition problems, nutrition 
plan development and community nutrition problem solving 

 
1401 113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับงาน

สาธารณสุข 
Foundation of Human Anatomy and Physiology for 
Public Health 

      2(1-2-3) 

โครงสร้างหน้าที่ กลไกการทํางานของเซลล์ เน้ือเย่ือ และอวัยวะต่างๆ ในระบบปกคลุม 
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิตและนํ้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และอวัยวะสัมผัสของมนุษย์   

Functional structures, dynamic processing of cell and tissue in the human 
body, skeletal system, muscular system, nervous system, circulatory system, respiratory 
system, digestive system, excretory system, endocrinal gland, reproductive system and 
human sensory organs 
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1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 
Introduction to Public Health 

       2(2-0-4)

ความหมาย แนวคิด หลักการของการสาธารณสุข การพัฒนาการสาธารณสุขไทย การ
สาธารณสุขมูลฐาน  การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
และปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ระบบการบริการสุขภาพ และแนวโน้มการสาธารณสุขใน
อนาคต 

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 trends in future health 
 
1401 212 เภสัชสาธารณสุข  

Public Health Pharmacy 
2(2-0-4) 

ความหมายและความสําคัญของงานเภสัชสาธารณสุข  โครงสร้าง  และบทบาทหน้าที่
ขององค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข  นโยบายแห่งชาติด้านยา  บัญชียาหลักแห่งชาติ  บัญชีรายการยา
ของสถานบริการ  ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา  การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

Definition and importance of  public health pharmacy, the structure and 
responsibilities of  public health pharmacy organizations, national drug policy, essential 
drug lists, drug lists in health centers, problems of drugs in use and lack of cost 
effectiveness, the effective management of drug stock inventories, principles of health 
consumer protection, implementation and related legal issues 

 
1401 311 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา  

Organization Behavior and Leadership 
2(2-0-4) 

องค์การและการจัดการ  กระบวนการจัดการ  บทบาทของผู้บริหาร  ครอบคลุมไปถึงการ
วางแผนงาน  การจัดองค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การสั่งการ  การจูงใจ  การประสานงาน
การควบคุมและพัฒนาองค์การ 

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

1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
Health Economics 

2(2-0-4) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  และจุดคุ้มทุนใน
การจัดบริการด้านสุขภาพทางเลือกต่าง ๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข  การจัดสรรทรัพยากร  การเงิน
และงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข  หลักการและการวิเคราะห์การตลาด  การตลาดด้านสุขภาพ 
การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
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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, principles and analysis of marketing, health 
marketing, project evaluation in health economics 
 

1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข  
Public Health Psychology 

2(2-0-4) 

ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่ใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ บุคลิกภาพกับสุขภาพและการเจ็บป่วย ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียด ความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด  การเผชิญการเจ็บป่วยเร้ือรัง และการเจ็บป่วย
ระยะสุดท้าย การเผชิญการสูญเสีย และ ภาวะเศร้าโศก  

Meaning and importance of health psychology, theories of psychology used 
in behavioral change, Personality health and illness, Stress coping, Pain coping, chronic 
illness and end-stage illness coping, loss and grief coping 

 
1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  

Principles of Public Health Research 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 105  ชีวสถิติ 
Prerequisite : 1401 105  Biostatistics 
ความหมาย  ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 

ขอบข่ายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การกําหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย  การทบทวนเอกสาร
การวิจัยและต้ังสมมติฐาน  วิธีดําเนินการวิจัย  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์และแปลผล  การสรุปและอภิปรายผล  การเขียนรายงานการวิจัย  จรรยาบรรณ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอนย่อยๆ และจัดทําเค้าโครงการวิจัยทางสาธารณสุข 

Definitions, types of public health research, research methodology, scope of 
health science research, topics and research problems, literature review,  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 
 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ  มีจํานวนหน่วยกิต          ไม่น้อยกว่า  63  หน่วยกิต 

 
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคบั แบ่งเปน็ 5 กลุ่มวิชา         ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต 

ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน              11  หน่วยกิต 
1401 121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Health Literacy 
2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคิด  ปัจจัย  และแนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  วิธีการ
ดําเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับบุคคล  ชุมชน  และองค์กร 
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Definition, concepts, factors and methodology for  health literacy 
development, level of health literacy to personal health literacy, community health 
literacy and organizational health literacy 

 
1401 122 การส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพ  การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วัดส่งเสริมสุขภาพ  และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  นโยบายสาธารณสุขที่สนันสนุน
การดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ  การประเมินผลและปัญหาการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
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 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

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

แนวคิดของสุขศึกษา  กลวิธีการทางสุขศึกษา  การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ  แนวคิด
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  กระบวนการ
วางแผนและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา การใช้ การผลิตสื่อสุขศึกษา การบํารุงรักษาสื่อ
ต่าง ๆ ในการดําเนินงานสุขศึกษา การประยุกต์ใช้หลักการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข มาตรฐานการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนสุขศึกษา และการฝึกให้สุขศึกษา 

Concept of health education, strategy in health education, analysis of 
health behavior, theories of behavioral science and applied to behavioral changes,  
processes of planning and evaluation in health education, utilization, production and 
maintenance of media for health education, principles of public relations, applying 
concepts about communication and public relations to public health, standard of health 
education and behavioral development, health education practices   
 
1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  

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

แนวคิดและหลักการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม กลยุทธ์ในการจัดการสาธารณสุข
ในชุมชน วิธีการศึกษาชุมชนและสังคม กระบวนการวินิจฉัยชุมชน เคร่ืองช้ีวัดกระบวนการจัดการ การ
วางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน แนวโน้มการจัดการสาธารณสุขในชุมชนในอนาคต ฝึกดําเนินการ
จัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม โดยฝึกประเมินสุขภาพชุมชน วางแผนในการจัดการสุขภาพชุมชนแบบ
องค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเวทีประชาคมนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงาน 
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Concepts and principles of holistic community health management, 
strategies for community health management, 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, planning holistic health management 
with community participation, community forum, plan implementation and evaluation 
 

ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ 
และการวิจัยสาธารณสุข      13  หน่วยกิต 

1401 231 วิทยาการระบาด  
Epidemiology 

3(3-0-6) 

ความหมาย  ขอบเขต  หลักการ  วิธีการทางระบาดวิทยา  ธรรมชาติของการเกิดโรค  
ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรคและอุบัติภัย  การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิด
โรค  หลักการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  และโรคระบาด  
หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและป้องกันโรค  การฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวน
ทางระบาดวิทยา  การนําข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข 

Definition, scope, principles, epidemiological methods, natural history of 
disease, the distributions and determinants of disease and disaster, epidemiological 
measurement, surveillance, outbreaks and investigation of communicable diseases, non-
communicable diseases and epidemic diseases, practices of epidemiological 
surveillance and investigations, public health plans based-on epidemiological principles 

 

1401 232 สุขภาพจิต 
Mental  Health 

2(2-0-4) 

แนวคิดทางสุขภาพจิต พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม ทฤษฎีการปรับตัว 
การปรับตัวเข้ากับ  สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวทางเพศ ดัชนีช้ีวัดสภาวะสุขภาพจิต ลักษณะของการมี
สุขภาพจิตที่ดี ลักษณะความผิดปกติ ทางสุขภาพจิต บทบาทของบ้าน โรงเรียน ชุมชน ที่มีผลต่อ
สุขภาพจิต การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต เทคโนโลยี และสารสนเทศทางสุขภาพจิต การให้บริการ
งานสุขภาพจิต ร่วมกับงานบริหารสาธารณสุขในชุมชน 

 
Mental health concepts, mind, social and emotional development, 

adjustment theory for environmental and sexual adjustment, 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, mental health services and community 
health administration 
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1401 331 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6) 

หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค  วิธีการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ํา  การบาดเจ็บ  และโรคจากการประกอบอาชีพ  
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขทั้งในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน  นโยบาย  
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของการป้องกันโรคและควบคุมโรค  ฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน  การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยภิบัติ 

Principles, concept of natural history of disease, methods of prevention 
and control of communicable, non-communicable, emerging diseases, re-emerging 
diseases, injuries and occupational diseases, communicable disease Act., public health 
problems in Thailand and Asian, policy, strategy and indicators for disease prevention 
and control, practices in community disease prevention and control, disease prevention 
and control in emergency and disaster situations 

 
1401 431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 

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

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาธารณสุข  แนวคิด  เครื่องมือ  การกําหนดตัวแปร  การสร้างรหัส  การจัดเตรียมข้อมูล  การจัดการ
และแปลงข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข  การอ่านผล
ข้อมูล  การนําเสนอข้อมูล 

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 

 
1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  

Independent Study in Public Health 
3(1-2-6) 

แนวคิด และการใช้หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการวิจัย และการนําเสนอ 
เพ่ือการพัฒนางานตามวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในวิธีการตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Concepts knowledge related to public health professionals, study 
implementation follow research methodology and adviser 
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ค. กลุ่มตรวจประเมิน บําบดัโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือ  
ฟื้นฟสูภาพ และการส่งต่อ      11  หน่วยกิต 

1401 241 การตรวจประเมิน และการบําบัดโรคเบื้องต้น 
Primary Assessment and Basic Medical Care 

3(2-2-5) 

การซักประวัติ  การคัดกรองผู้ป่วย  การตรวจร่างกายเบ้ืองต้น การประเมินสุขภาพ  
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น  การวินิจฉัยแยกโรคเบ้ืองต้น  การบําบัด
โรคเบ้ืองต้น  ฝึกปฏิบัติการบําบัดโรคเบ้ืองต้น  หลักการรักษาด้วยยา  การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา  
และการทําหัตถการทางศัลยกรรมเบ้ืองต้น  ตามขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุม
การประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบอย่างเหมาะสม 

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 
referral system 

 
1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟืน้ฟูสภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย 

Health Care, Rehabilitation and Patient Referral 
3(2-2-5) 

แนวคิดและความสําคัญของการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  การดูแลสุขภาพที่บ้านกับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  รูปแบบการบริการสุขภาพที่บ้าน  หน่วยงานและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
คุณสมบัติและทักษะที่จําเป็นของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน  กลวิธีทางคลินิก  หลักการฟ้ืนฟูสภาพ 
กายภาพบําบัด  จิตบําบัด  การฟ้ืนฟูสภาพด้านสังคม  ฝึกการดําเนินงานการดูแลสุขภาพที่บ้านและการ
ฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวมระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 

Concept and importance of home health care, home health care and 
primary health care, models of home health services, agencies and the official home 
health care service, qualifications and essential skills of home health care workers, the 
clinical method, principle, of rehabilitation in physical therapy, psychotherapy, social 
therapy, practices in home health care and  rehabilitation for individual, family and 
community 

 
1401 341 อนามัยครอบครัว  

Family Health 
3(3-0-6) 

ความหมายของครอบครัว  หน้าที่ของการสร้างครอบครัว  รูปแบบของความสัมพันธ์
และความสําคัญของการสื่อสารในครอบครัว  พัฒนาการด้านต่างๆ  และการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วง
อายุ  แนวคิดทฤษฎีการให้คําปรึกษาด้านอนามัยครอบครัว  วิธีการประเมินสุขภาพครอบครัว  การดูแล
ผู้ป่วยกรณีพิเศษในครอบครัว 

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 
assessment methods, caring sicked family members 
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1401 344 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health 

2(2-0-4) 

นิยามศัพท์และคําที่เก่ียวข้องกับทันตสุขภาพ  การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก  หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพของชุมชน  การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ  รูปแบบของการ
ดําเนินงานทันตสาธารณสุขในชุมชนและกลุ่มเฉพาะ  แผนงานทันตสาธารณสุขระดับต่าง ๆ  โครงสร้าง
หน่วยงานทางทันตสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการป้องกันโรครายบุคคล  ฝึกการตรวจช่องปาก และการ
เฝ้าระวัง 

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 
 

ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิง่แวดล้อม         10  หน่วยกิต 
1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 
3(3-0-6) 

ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม  การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การสุขาภิบาลอาหาร  การจัดหาน้ําสะอาด  การกําจัดสิ่งขับถ่าย  
การจัดการขยะมูลฝอย  การบําบัดนํ้าเสีย  การควบคุมแมลงและสัตว์กัดแทะ  การสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย  และมลพิษทางอากาศ 

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 food sanitation, water 
supply management, sewage disposal, solid waste management, wastewater 
treatment, arthropod and rodent control, housing sanitation and air pollution 

 
1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 
3(2-2-5) 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Prerequisite : 1401 251  Environmental Health 
ความหมาย  หลักการ  และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตราย

ที่เกิดจากการทํางาน  หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน  อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล  การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน  กฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
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Definition, principles and guidelines for occupational performance, 
occupational diseases and hazards, principles of occupational disease and accident 
prevention, personnel protective devices, occupational services in the community, law 
of occupational health and safety, responsibilities of occupational health and safety 
organizations 

 
1401 451 การประเมินผลกระทบทางสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

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

หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  ฝึกปฏิบัติในการจัดทํา
และดําเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และการจัดทํารายงานการประเมินผล
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 

 
1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Quality Improvement in Public Health 
2(2-0-4) 

ความเป็นมา ปรัชญา และหลักเกณฑ์ตลอดจนอุดมการณ์ ของการจัดการคุณภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หลักการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
ในการทํางาน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ และการประยุกต์ใช้
การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Background, philosophy, standards and ideology of quality 
management, continuing quality improvement, principles of using tools and 
techniques for monitoring and improving the work, National Quality Awards, improving 
quality in the health service, applying quality management to the public health sector 
 
 

จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสขุ  11  หน่วยกิต 
1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 

Progressive Development in Public Health 
2(2-0-4) 

แนวคิด และหลักการการพัฒนาสาธารณสุข การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการทางด้านสาธารณสุข  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพในระดับพ้ืนที่ การสร้างความร่วมมือ และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาค
ประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ 
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Concepts and principles of health development, public health problems 
analysis and needs assessments, Sustainable Development Goals (SDGs), public health 
policy (PHP), public health national strategies, service plan, primary care cluster, quality 
of life and health development, coordinating the work of non-governmental and 
government agencies and the community and ensuring responsiveness 
 
1401 461 ระบบประกันสุขภาพ  

Health Insurance System 
2(2-0-4) 

แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ วิวัฒนาการของการประกันสุขภาพ
ของไทย ระบบประกันสุขภาพของต่างประเทศ องค์การและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประกันสุขภาพ 
แนวทางในการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณด้านประกันสุขภาพของไทย 

Concepts and principles of health insurance, historical development of 
health insurance in Thailand, international health insurance, health insurance 
organizations, guidelines for operating a health insurance scheme, budgetary 
management in health insurance of Thailand 
 
1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

ความสําคัญและหลักการบริหารงานสาธารณสุข วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
ทางการบริหารสาธารณสุข นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข โครงสร้างการบริหารงาน
สาธารณสุขของประเทศไทย   การอํานวยการ การควบคุมและกํากับงาน การบริหารจัดการทรัพยากร
สาธารณสุข  การจัดการสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข 

Principles and the importance of public health administration, history 
and development of public health administration, health policy analysis and health 
planning, structure of public health administration in Thailand, directing, controlling and 
monitoring, public health resource management, modern management theory and 
applied innovations in public health administration 

 
1401 463 กฎหมายสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

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

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายเบ้ืองต้น  หลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับการบริหาร
ราชการ กฎหมายที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กฎหมายท่ีเก่ียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข 

Fundamental knowledge of basic law, public law affecting government 
administration, law on public health and the quality of life, law affecting prevention and 
disaster relief and safety, environmental health and occupational health law, 
application of law in public health work 
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1401 464 จรรยาบรรณวิชาชพีสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 

2(2-0-4) 

ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คณุธรรมและจรยิธรรมในงานสาธารณสุข
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข  จริยธรรม  คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

Definition and importance of ethics, morality in public health, ethics for 
public health professionals, ethics for health service workers 

 
2.2  กลุ่มวิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

วิชาชีพเลือก  เลือกในรายวิชาต่อไปน้ีจากสาขาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุขในชุมชน 

1401 371 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  
Field Study in Public Health 

2(1-2-3)

หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน  การจัดการศึกษาดูงานใน
หน่วยงานด้านสุขภาพ การศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วไปและด้าน
สาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต  การนําผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา 

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 372 การบริหารทรพัยากรสาธารณสุข  

Public Health Resource Management 
2(2-0-4)

กระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข โดยเน้นหลักการ รูปแบบ โครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ บุคลากร การคลังและเวชภัณฑ์  การพัสดุ
และสิ่งก่อสร้าง สําหรับหน่วยงานสาธารณสุข การบริหารงานสารบรรณ และการรักษาความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน 

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 373 การบริหารโครงการ  

Project Administration 
2(1-2-3)

หลักการและความสําคัญของการบริหารโครงการ  บทบาทของผู้จัดการโครงการ  
องค์กรและการวางแผนสําหรับโครงการ  การดําเนินงานตามโครงการ  การควบคุม  การติดตาม
และประเมินผลโครงการการบริหารโครงการสาธารณสุขในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต
การประยุกต์หลักการบริหารมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสาธารณสุข 
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Principles and importance of project management, role of project 
manager, agencies and planning for projects, project implementation, control and 
assessment, health project management; history, present, future, the application 
of project administration in a public health project 

 
1401 374 นิติเวชศาสตรส์ําหรบังานสาธารณสขุ  

Forensic Medicine for Public Health 
2(2-0-4)

ความหมายและความสําคัญของนิติเวชศาสตร์ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในทางนิติเวช การวินิจฉัยการตาย การเปลี่ยนแปลงหลังตาย เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
การพิสูจน์บุคคล บาดแผล และศพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการเขียนรายงาน 
การเป็นพยานศาล หลักและกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์ คดีความที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

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 

 
1401 375 การนิเทศงานสาธารณสขุ  

Public Health Supervision 
2(2-0-4)

แนวคิด หลักการ และวิธีการนิเทศงาน การนิเทศงานกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
การวางแผนในการนิเทศงาน ศิลปะการนิเทศงาน การวิเคราะห์ระบบนิเทศงานสาธารณสุข
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 

 
1401 376 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

Human Resource  Development and Management 
2(2-0-4)

ปรัชญา แนวความคิด กลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนาตัดสินและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ของหน่วยงานประเภท
ต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมถึง
การวางแผน  การสรรหา  การคัดเลือก  การพัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนแนวโน้มและทิศทาง
ในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  การศึกษาดูงานในองค์กรประชาชน 
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
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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 377 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข  

System Management in Public Health Organizations 
2(2-0-4)

แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  กลยุทธ์  และวิ ธีการในการจัดการเชิงระบบ
ของหน่วยงานสาธารณสุขสมัยใหม่  ภายใต้ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
ของการบริหารรัฐกิจ  และการกระจายอํานาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์  ระบบงานบริหาร
งานวิชาการ และงานบริการสาธารณสุข  ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข  วิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข  เพ่ือการจัดการระบบงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการทางสาธารณสุข 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  การศึกษาดูงานการจัดการเชิงระบบของหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ 

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, 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 378 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข  

Culture and Public Health Development 
2(2-0-4)

การวิเคราะห์ความแตกต่างและอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค
ที่เอ้ืออํานวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณสุข เพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนด
รูปแบบและหาวิธีการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 

Analyzing the difference between local cultures in each region and 
their influence in facilitating or obstructing public health development, designing 
and implementing congruent public health developments 
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1401 379 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข  
Improvement of Life Quality in Public Health 

2(2-0-4)

วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสร้างตัวช้ีวัดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับมหภาคและจุลภาค  โดยกําหนดจุดเน้นด้านสาธารณสุขเป็นเกณฑ์  ขั้นตอน
การสร้างตัวช้ีวัดต่างๆ การทดสอบความน่าเช่ือถือ  และความเที่ยงตรงของตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุข 
การประยุกต์ใช้วัดระดับการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนและสังคม  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Studying and analyzing concepts, theories of quality of life 
improvement, constructing quality of life improvement indicators at the macro 
and micro levels with reference to public health, steps to assess the reliability and 
validity of public health indicators, applying these to measure the level of social 
and community public health for improvement of life quality  
 

1401 471 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Public Health Problems and Social Change 

2(2-0-4)

ปัญหาทางสาธารณสุข  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล  กลุ่ม  สถาบัน  และสังคมโดยส่วนรวม  ปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการขยายตัวของสังคมเมือง  การเร่งรัดพัฒนาชนบท  อิทธิพลของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  การขาดความรู้  การรับอิทธิพลบางประการจากสังคมอ่ืนๆ  ทําให้บุคคลปรับนิสัย
ไม่ทัน  การเกิดปัญหาทางสุขภาพในชุมชน  การแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ป้องกันปัญหาทาง
สาธารณสุขที่จะเกิดขึ้น  และเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

Public health problems arising from social change; individual, group, 
other sectors, urban growth, rapid rural development,  influence of science and 
technology, lack of knowledge, sudden change and delayed adjustment to external 
social and cultural influences,  emerging problems of community health, quest for 
programs for improving, solving and  preventing problems,  and promoting the 
ability to adjust to future social change 

 
1401 472 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินสําหรับนักสาธารณสุข  

Local Administration for Public Health Personnel 
2(2-0-4)

ความหมายและความสําคัญของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดรูปแบบ
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทย  หลักการและความสําคัญของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  การดําเนินงานด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความสําคัญของข้อกําหนดของท้องถิ่นในการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขกับการดําเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประยุกต์หลักการและนวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่ในงานสาธารณสุขมาใช้ใน
ท้องถิ่น 
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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 
 

1401 473 การจัดการสาธารณภัย  
Disaster Management 

2(2-0-4)

ความหมาย  ประเภท และสาเหตุของสาธารณภัย  ขอบเขตอันตราย  ความรุนแรง
การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ์  การควบคุมป้องกัน  การเฝ้าระวังสาธารณภัย  
หลักการและแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยประเภทต่างๆ  ฝึกทดลองฝึกซ้อม
การบรรเทาสาธารณภัย  เฝ้าระวังสาธารณภัยและจัดทําแผนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การใช้เครื่องมือภาคสนาม  การบันทึกสถานการณ์ด้วย
ภาพถ่าย  โดยใช้กรณีศึกษา และสถานการณ์จําลอง 

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 simulation scenario 

 
1401 474 สัมมนาสาธารณสุข  

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

หลักการสัมมนา  การเตรียมประเด็นสัมมนา  การดําเนินงานในการจัดสัมมนา  
การเลือก ค้นคว้า  และเรียบเรียงประเด็นในการสัมมนาทางสาธารณสุข  การนําและร่วมสัมมนา  
รวมทั้งเทคนิคและวิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา  ฝึกทดลองจัดและสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนางานสาธารณสุข 

Principles of seminar, preparation in interested topics and 
management seminar, selecting and constructing in public health issues, leading and 
participating and learning of techniques for knowledge management from seminar, 
practices in all seminar aspects 
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กลุ่มวิชาสง่เสริมสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 
1401 375 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Behavior Research and Development 
2(1-2-3) 

แนวคิดทฤษฎี และวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ การประมวลเอกสารเพ่ือการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  การเขียนรายงานการวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย 

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 476 สุขศึกษาในชุมชน 

Community Health Education 
2(1-2-3) 

หลักการให้สุขศึกษาในชุมชน นิยามศัพท์ และคําที่เก่ียวข้อง การเรียนรู้ การจูงใจ 
ค่านิยม ปัจจัยทางสังคมกับการให้สุขศึกษา วิธีการให้สุขศึกษาในชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สุขศึกษา  กระบวนการให้สุขศึกษาในชุมชน  การดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน  การวิจัย
และประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน ฝึกปฏิบัติการดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 

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 477 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน 

Mass Media and Health Education 
2(2-0-4) 

นิยามศัพท์และคําที่เก่ียวข้อง หลักการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน  การเรียนรู้
การจูงใจ  ค่านิยม  ปัจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน  วิธีการให้สุขศึกษา
ทางสื่อมวลชน  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  การจัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ ฯลฯ  การวิจัย
และประเมินผลงานสุขศึกษา  ฝึกปฏิบัติการดําเนินงานสุขศึกษาเพ่ือมวลชน 

Definition of terms, principles of using mass media in health 
education, learning, motivation, values, social factors related to mass media in health 
education, methods of using mass media in health education, mass media 
technology and radio broadcasting, television, printed material etc., research and 
evaluation in health education, practicing health education with a mass audience 
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1401 478 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

2(1-2-3) 

เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อที่ใช้ในงานสาธารณสุข  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

Techniques and methods of media production for public health, 
practice in public health media production for appropriate target groups 

 
1401 479 การสอบสวนโรคระบาด 

Investigation of  Disease Outbreaks 
2(2-0-4) 

ความหมายของการระบาดของโรค  รูปแบบของการระบาดของโรค  ขั้นตอนการ
สอบสวนการระบาดของโรค  กรณีศึกษาการสอบสวนโรค ระเบียนรายงานต่างๆ  ที่ใช้ในการ
สอบสวนโรค 

Definition and patterns of outbreak, steps of outbreak investigation, 
case studies, investigation report and any records 

 
1401 571 ทันตสุขศึกษา 

Dental Health Education 
2(1-2-3) 

หลักการทั่วไปและแนวคิดในการดําเนินงานทันตสุขศึกษา  สาระและวิธีทาง
สุขศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  การศึกษาและประยุกต์งานวิจัยเพ่ือการให้ทันตสุขศึกษา  และการปรับ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ  การฝึกอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การใช้สารชักจูงและสื่อเพ่ือการ
เปลี่ยนพฤติกรรม 

Principles and concepts of dental health education, guidelines and 
present elements of health education, studying and applying research for dental 
health education and dental health behavior modification, training for behavioral 
adaptation, motivating information and media for changing behavior 

 
กลุ่มวิชาการตรวจประเมิน บําบัดอาการและการฟ้ืนฟูสภาพ 

1401 572 การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medical Care 

2(2-0-4) 

ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย  ความจําเป็นและทิศทางการพัฒนาการแพทย์ 
แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย  การดูแลสุขภาพด้าน
กายภาพบําบัดแผนไทย  การดูแลสุขภาพด้านเภสัชกรรมแผนไทย  และการดูแลสุขภาพด้านเวช-
กรรมแผนไทย 

Introduction to Thai traditional medicine, needs and trends of 
traditional medicine development, traditional medicine theory, mental health, 
physical therapy, pharmaceuticals and medical therapy 
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1401 573 โภชนบําบัด 
Dietetics 

2(2-0-4) 

หลักการทางโภชนศาสตร์ป้องกันและโรคท่ีสําคัญเก่ียวกับโภชนาการ  ลักษณะ
และการเตรียมอาหารสําหรับทําโภชนบําบัด  การจัดการแผนกโภชนบําบัดในสถานบริการต่างๆ
และการวางแผนและประเมินผลการให้โภชนบําบัด 

Concept of preventive nutrition, nutritional therapy and important 
nutritional disorders, patterns and food remedies, dietetics management,  planning 
and dietetics planning and evaluation 

 
1401 574 การบริบาลผู้สูงอายุ  

Elderly Care 
2(1-2-3) 

การศึกษาพัฒนาการของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อย และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

Stages of aging, common diseases and elderly health care, elderly 
care in the community 

 
1401 575 การให้คําปรึกษาทางสุขภาพ 

Counseling in Health 
2(1-2-3) 

หลักการ  และทฤษฎีความเช่ือทางสุขภาพ  ทฤษฎีการให้คําปรึกษา  กระบวนการ
สอนและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ บริการสนเทศทางสุขภาพ ความต้องการและปัญหาที่เป็น
ผลกระทบเมื่อเกิดการเจ็บป่วย  การให้คําปรึกษาและการสอนให้ผู้รับบริการท่ีมีปัญหาเนื่องจากการ
เจ็บป่วย 

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

 
1401 576 การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข 

Counseling in Public Health Psychology 
2(1-2-3) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน ทฤษฎีทางสาธารณสุข ทฤษฎีจิตวิทยาการให้คําปรึกษา 
เทคนิคและกระบวนการในการให้คําปรึกษา  บริการสนเทศทางสาธารณสุข  ปัญหาสาธารณสุข
และผลกระทบของปัญหาสาธารณสุขที่มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 

Basics of psychological theory, public health theory, counseling 
psychology theory, techniques and the counseling process, public health 
information services, public health problems and  their impact on daily life 

 
 
 



60 
 

 

1401 577 การประเมินทางสุขภาพ 
Health Evaluation 

2(1-2-3) 

ความหมาย  หลักการ  เทคนิค  วิธีการ  รูปแบบ  ระดับของการประเมินผล
ทางสุขภาพ  และเครื่องมือในประเมินสุขภาพแบบต่างๆ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประเมิน
ทางสุขภาพ  การสร้างและการทดลองใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพ  และการประเมินผลทางสุขภาพ
การรายงาน  ฝึกปฏิบัติการประเมินผลทางสุขภาพ 

Definition, principles, techniques, methods, types, levels and tools of 
health evaluation, aims and objectives of health evaluation, development of health 
evaluation tools and try-out, process of health evaluation, reporting health 
evaluation results, practices in health evaluation 

 
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

1401 671 การจัดการและการกําจัดของเสีย 
Waste Management and Disposal 

2(1-2-3) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
การจัดการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย  และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆท่ีเกิดขึ้น 

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 672 การสุขาภิบาลอาหาร 

Food Sanitation 
2(1-2-3) 

 หลักการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม   
Principles of Environmental Impact Assessment  
เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Prerequisite : 1401 251  Environmental Health 

 

หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  เทคนิควิธีการ
ในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม  ฝึกปฏิบัติในการจัดทําและดําเนินการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม  การจัดทํารายงานและการเขียนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

Principles and theories about environmental impact assessment, 
techniques of environmental impact assessment, practice on performance of 
environmental impact assessment, report making and environmental analysis writing 

 
 
 



61 
 

 

1401 673 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Prerequisite : 1401 351   Occupational Health and Safety 
ลักษณะและอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ

การเป็นโรค หรืออันตรายต่อสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรค
หรืออาการผิดปกติ อันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ 

Characteristics and symptoms of occupational diseases, risk factors or 
health hazards affecting the worker, including diagnostic guidelines for occupational 
disorders 

 
1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health Administration 
2(2-0-4) 

หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  อํานาจหน้าที่การดําเนินงานของหน่วยงาน 
กฎหมาย บทบัญญัติต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 

 
1401 675 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

Sanitation of Service Establishments and Recreation 
Areas 

2(2-0-4) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และขอบเขตของสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล  การควบคุมและป้องกันโรค  รวมทั้งอันตรายจากสถาน
บริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจนการจัดทําโครงการเพ่ือฝึกอบรมผู้ประกอบการ
และพนักงานของสถานบริการ 

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 
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1401 676 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  
Foundation of Industrial Hygiene 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Prerequisite : 1401 351   Occupational Health and Safety 
อันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในการทํางานที่มีผลต่อสุขภาพและความ

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 
 

กลุ่มวิชาคุ้มครองสุขภาพผูบ้ริโภค 
1401 677 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 

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

ความหมาย  และหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค  สิทธิผู้บริโภค  การบริหารงาน
คุ้มครองผู้บริโภค  คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร  ยา  เครื่องสําอาง 
วัตถุมีพิษ  วัตถุอันตราย  การจัดการคุ้มครองสุขภาพ  เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเฝ้าระวัง
และระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค 

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  

 
1401 678 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 

Toxicology in Public Health 
2(1-2-3) 

ความหมาย  ความเป็นมา  ความสําคัญ  หลักการและขอบเขตของงานพิษวิทยา 
กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี  หลักการทดสอบพิษ  และการกําหนดมาตรฐานของสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์  ดัชนีอันตราย  หลักการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบ
อาชีพ  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพ  และวิธีการวินิจฉัยเบ้ืองต้น 

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 
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1401 679 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health Protection 

2(2-0-4) 

ความหมาย  และประเภทของยา  หลักการออกฤทธ์ิและกลไกการออกฤทธ์ิของยา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธ์ิ  ข้อบ่งใช้  ข้อห้ามใช้ของยาในระบบร่างกาย  ผลข้างเคียงของยา 
หลักการใช้ยาที่ปลอดภัยสําหรับสุขภาพผู้บริโภคภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
หลักการและประโยชน์ของบัญชียาหลักแห่งชาติ  หลักการของเภสัชวิทยากับงานคุ้มครองสุขภาพ
ผู้บริโภค 

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, principles and usefulness of national 
essential drug lists, principles of  pharmacology and health consumer protection 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสร*ี             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ี 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
1401 381 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข  

Public Relations Management in Public Health 
2(1-2-3) 

แนวคิด  หลักการ  เทคนิค  กลยุทธ์  และวิธีการทางการจัดการประชาสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขถึงการประยุกต์เทคนิคการจัดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่มาใช้ในการ
พัฒนางานสาธารณสุข  เพ่ือตอบสนองต่อหน่วยงานและความร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนา
สาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงตนเองในระยะยาว  การศึกษาดูงาน  วิธีการจัดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสาธารณสุข                                          

Concepts, principles, techniques, strategies and methods in public 
relations management for public health development, applying modern public 
relations techniques for public health development to increase responsiveness, 
public participation and self-reliance for long-term public health development, field 
trip to study new public relations management approaches in the public and private 
sectors for application to public health organizations 

 
1401 382 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์  
การพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบพิธีการสมาคม  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบพิธีการ
สมาคม  และการศึกษาดูงานองค์ประกอบของระบบพิธีการสมาคมพร้อมกับการจัดสัมมนาการศึกษา
ดูงาน 
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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 383 พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม 

Group Dynamics and Team Working 
2(1-2-3) 

แนวคิด  ทฤษฎีของกลุ่ม  พลวัตกลุ่ม  ธรรมชาติของกลุ่ม  การทํางานเป็นทีมที่มี
องค์ประกอบด้านการส่ือความหมาย  มนุษยสัมพันธ์  การประชุมและปัญหาความขัดแย้งในการ
ทํางานเป็นทีม  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัตกลุ่มและการ
ทํางานเป็นทีมพร้อมกับการสัมมนาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 

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 384 การบริหารจัดการสํานักงานสมัยใหม่ 

Modern Office Management 
2(2-0-4) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสํานักงานและการบริหารจัดการสํานักงานที่ครอบคลุมถึง
แนวคิด  การบริหาร  การจัดการ  การปฏิบัติการ  และมาตรฐานระบบงานสํานักงานรวมทั้งแนวคิด
ใหม่ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการสํานักงาน  การศึกษาดูงาน  และการสัมมนาผลการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

General knowledge of office administration and management, covering 
the concepts of administration, management, action and system standards in the 
office, modern concepts related to administration and office management, field study 
of modern administration and management approaches in government and non-
governmental organization offices, seminar on the result 
 

1401 385 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 

2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการฝึกอบรม  การหาความต้องการและความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม  เทคนิคและวิธีการเก่ียวกับการฝึกอบรม  การจัดทําโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
หลักและเทคนิคในการจัดฝึกอบรม  การบริหารโครงการฝึกอบรม  รวมท้ังการฝึกปฏิบัติและการ
สัมมนากระบวนการจัดการฝึกอบรม 

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 386 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 
Perception, Cognition and Communication 

2(2-0-4) 

วิธีการสื่อสารต่างๆ ที่มีต่อการรับรู้และการรู้คิด  ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล 
อิทธิพลของการสื่อสาร  การศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด  สติปัญญาของบุคคลเก่ียวกับ
การรับทราบ  การจดจํา  และการกระทํา  การค้นหาวิธีการปลูกฝังและเพิ่มพูนความสามารถในการ
รับรู้ 

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 387 เจตคติกับการทํานายพฤติกรรม 

Attitudes and Prediction of Behavior 
2(2-0-4) 

ทฤษฎีของเจตคติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวัดเจตคติ  ทฤษฎีและผลวิจัยที่เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรม  เน้นจิตลักษณ์และปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจและ
ทํานายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมของบุคคลประเภทต่างๆ  เน้นการฝึกหัดการสร้าง
แบบวัดเจตคติ  แบบวัดพฤติกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทําโครงการวิจัยเจตคติ 

Attitude theories for fundamental knowledge of attitude 
measurement, theories and research papers related to correlation between attitude 
and behavior, especially psychosocial and other factors which predict the correlation 
between attitude and behavior, practical exercise on constructing the tools for 
attitude and behavior measurement, data analysis and attitudinal research proposal 

 
1401 388 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของบุคคล 

Environment and Personal Adjustment 
2(2-0-4) 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของบุคคล  เช่น  ครอบครัว  สถาบันการศึกษา 
การประกอบอาชีพ  เศรษฐฐานะและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  และการปรับตัวของบุคคล  ศึกษาถึงแนวทางท่ีจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมจิตลักษณ์ที่ดีงาม 

Changing environmental surroundings, family, educational institutions, 
careers, economic status and social institutions that influence physical health, mental 
health and personal adjustment, studies to improve the environment for prevention, 
solving problems and promoting good psychological characteristics 
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1401 389 การประเมินโครงการ 
Project  Evaluation 

2(1-2-3) 

หลักการแนวคิดทฤษฎี  การประเมิน  รูปแบบการประเมิน  การออกแบบการ
ประเมิน  ขั้นตอนการประเมิน  หัวข้อและการกําหนดประเด็นการประเมิน  ตัวช้ีวัด  เกณฑ์การสร้าง
เครื่องมือการประเมิน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  แปลผลการประเมิน  การเขียนรายงาน
การประเมิน  และจริยธรรมของการประเมิน 

Principles,  concepts and theories of evaluation, evaluation model, 
evaluation design, steps of evaluation issues, indicators, criterions, evaluation 
instruments, data collection, analysis and interpretation, project evaluation and 
evaluation reports and evaluation ethics  
 
1401 481 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 

Technology of Participation 
2(1-2-3) 

แนวคิด  หลักการ  และทฤษฏีการมีส่วนร่วม  ขั้นตอนและกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม  เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี  ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการสนทนาแบบมีส่วนร่วม  
เทคนิคการสุ่มเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ฝึกปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

Concepts, principles, and theories of participation, steps and process of 
participation, technology of   participation consist of ORID method, workshop method 
and action planning method, practical exercise for community participatory 
implementation 

 
1401 482 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้านสาธารณสุข 

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

หลักการแนวคดิทฤษฎีและขัน้ตอนในการออกแบบเคร่ืองมือ  การคัดเลอืกตัวแปร
สําหรับใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือ  วิธีการสร้างสเกลการวัด การทดสอบความน่าเช่ือถือ  และความ
ตรงของเคร่ืองมือ  วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบและทดสอบเคร่ืองมือ 

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 
 

1401 483 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุขในระบบอินเตอร์เน็ต 
Computer and  Health Information on Internet 
System 

2(1-2-3) 

หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข  ชนิดของสารสนเทศสาธารณสุข 
แหล่งสารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต  แหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต  เครื่องมือและกลวิธีการค้นหา
สารสนเทศการประเมินสารสนเทศและการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบฐานข้อมูล 
การจัดการฐานข้อมูล  และนําเสนอผลงานด้านโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต 
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Principles  of  computer  program in public health,  types of health 
information, sources of information on internet system, information sites on internet, 
tools and searching strategy for information, evaluation of searched information and 
citing electronic information, design data base,  data base management  and 
presentation on internet system by  computer  program 

 

1401 484 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management 

2(2-0-4) 

องค์การที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานของสิ่งแวดล้อปัจจัยในการตัดสินใจ 
แหล่งข้อมูลและการสร้างมาตรฐาน  การจัดต้ังและเครือข่ายของหน่วยงานควบคุม  และการควบคุม
สิ่งแวดล้อม  โดยมีมิติที่เก่ียวข้องในด้านเศรษฐกิจและค่านิยมหลักการของการหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Group organization, environmental standards, decision criteria, sources 
of information and transformation to standards; establishment and organization of 
control agencies, enforcement and control of the environmental in the economic 
aspect and social value; study of the environmental impact 
 

1401 485 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

2(2-0-4) 

แนวคิดธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศวิทยา  ประชากร  แหล่งนํ้า  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 486 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 
Environmental Protection from Hazardous Waste 

2(2-0-4) 

ชนิด  ลักษณะเฉพาะ  และการจําแนกของเสียอันตราย  มลพิษ  การจัดการ
ทางสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ  และในชุมชน 

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

 

1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับการเกิดและการกระจายของโรค  การศึกษาทางวิทยาการระบาด  ปัญหาและกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม  การติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม 
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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 488 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 

Epidemiology in Occupational Health 
2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคิด  ขอบเขตและความสําคัญของวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  การเฝ้าระวัง
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ  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 

 
1401 489 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า 

Surveillance of Emerging and Re-emerging Diseases   
2(2-0-4) 

ความหมาย  ขอบเขตของการเฝ้าระวังโรค  วิธีการและขั้นตอนการเฝ้าระวังโรค  ปัญหา
โรคอุบัติใหม่  อุบัติซ้ํา  การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอุบัติใหม่  อุบัติซ้ํา 

Definition, scope of surveillance, methods and steps of surveillance, 
emerging and re-emerging diseases problems, surveillance and prevention of emerging 
and re-emerging diseases 
 
1401 581 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ 

Home Sanitation and Environment for Health 
2(2-0-4) 

ความสําคัญของการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของบ้าน  หลักการออกแบบบ้านให้ถูก
สุขลักษณะ  การจัดการดูแลรักษาบ้านเพ่ือสุขภาพที่ดี  การเลือกพ้ืนที่สําหรับสร้างบ้าน  การจัดบ้าน
ตามหลักฮวงจุ้ย  อิทธิพลของสีกับการอยู่อาศัย  การจัดสวน  การจัดการระบบไฟฟ้า  ระบบนํ้าและการ
ระบายนํ้า  แสงสว่าง  การระบายอากาศและการกําจัดขยะมูลฝอย  ความปลอดภัยภายในบ้าน
การป้องกันแมลงและสัตว์นําโรค 

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 582 การสื่อสารในงานสาธารณสุข 
Communication in Public  Health 

2(1-2-3) 

ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบของการสื่อสาร  การสื่อสาร
ในงานสาธารณสุขในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  การสื่อสารด้วยการพูดระหว่างบุคคลและในชุมชน 

Definition and importance of communication, elements of 
communication, communication in public health as listening, speaking, reading, and 
writing, problem and solving method, developing skills on communication,  
communication via  speaking  between   persons and  in  community 

 
4. กลุ่มวิชาฝกึงาน         ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 

1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสรา้งประสบการณวิ์ชาชีพ
สาธารณสขุ 1 
Public Health Field Practicum 1 

5(0-15-0) 

การฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การซักประวัติและตรวจร่างกายเบ้ืองต้น  
การวัดสัญญาณชีพ  การให้คําปรึกษา  การทําแผล  การจัดเตรียมและให้ยาทางปาก  การให้
ออกซิเจน  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  การเจาะเลือดจากปลายน้ิว  การเจาะเลือดเพ่ือส่งตรวจ  การทํา
ความสะอาดร่างกายผู้ป่วย  การใส่ถุงมือปราศจากเช้ือ  การทําความสะอาดเคร่ืองมือเครื่องใช้
การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสอนสุขศึกษาระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน
การบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย  การเข้าเฝือก  การใช้ผ้าพันแผล  การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  ฝึกหัตถการ
เบ้ืองต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย 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 
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 professionals’ supervision 
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1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสรา้งประสบการณวิ์ชาชีพ
สาธารณสขุ 2 
Public Health Field Practicum 2 

5(0-15-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องสอบผ่านวิชาเฉพาะด้านทุกรายวิชา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี 
ฝึกปฎิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในหน่วยงานบริการสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  หน่วยงานวิชาการทางสาธารณสุข
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการและการจัดการด้านสาธารณสุข
ตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  รวมทั้งศึกษาค้นคว้าในหัวข้อหรือประเด็นปัญหา
ทางสาธารณสุขจากข้อมูลและสถานการณ์จริงในการศึกษาชุมชน  ค้นหาปัญหาสาธารณสุขชุมชน  
วิเคราะห์สถานการณ์และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  การจัดประชาคมด้านสุขภาพ  การจัดทําแผนงาน/
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพ  การดําเนินการและการประเมินผล และนําเสนอผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

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 

 
5. สหกิจศึกษา            ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

0199 499 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

9(0-40-0) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ
การทํางานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบการ
สังเกตการณ์ตัดสินใจ  ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินผล  ทําให้นิสิตมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

A systematic provision of work-based learning in the work place for 
students with the cooperation between the university and the work places to allow 
the students to develop both academic and work-related skills in the work place. 
This procedure will help the students in self-development in terms of systematic 
thinking, observation, decision making, analytical and evaluation skills. Also, it will 
result in high quality graduates who are most suitable for the work places and the 
labor market 
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คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
 ประกอบด้วยเลข 7 หลกั ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมาย ดังน้ี 
  เลขรหัสตัวที่ 1-2  หมายถึง  คณะ 
  เลขรหัสตัวที่ 3-4  หมายถึง  หลักสูตร 
  เลขรหัสตัวที่ 5   หมายถึง  ช้ันปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาในหลกัสูตร 
   เลข 0  หมายถึง  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   เลข 1  หมายถึง  วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   เลข 2  หมายถึง  วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
   เลข 3  หมายถึง  วิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา  

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 
   เลข 4  หมายถึง  วิชาตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบ้ืองต้น  

การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ  
และการส่งต่อ 

   เลข 5  หมายถึง  วิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เลข 6              หมายถึง  วิชาบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย
 สาธารณสุข 

   เลข 7  หมายถึง  วิชาชีพเลือก 
   เลข 8  หมายถึง  วิชาเลือกเสรี 
   เลข 9  หมายถึง  วิชาฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข 

เลขรหัสตัวที่ 7  หมายถึง  เลขลําดับรายวิชา 
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 3.2  ชื่อ - สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  -   
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงานหรือสหกิจศึกษา) 
กําหนดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน  ในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงาน

สาธารณสุข  และการจัดการสาธารณสุขในชุมชน  มีการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  ที่ทําให้  
ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา  รวมไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง 

 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนาการ 
                 ให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรในงาน  การตรงต่อเวลาและความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน ความมีนํ้าใจให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกับผู้อ่ืน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ความสุภาพอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ 
และการแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อ่ืน 

4.1.2  ความรู้ 
                 นิสิตมีความรู้เก่ียวกับการตรวจคัดกรองทางสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผนในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การวิเคราะห์และประเมินปัญหาด้านสาธารณสุข และสุขภาพใน
ชุมชน สามารถวางแผนแก้ไข ป้องกัน และจัดการสาธารณสุขในชุมชน 

4.1.3  ทักษะทางปัญญา 
                 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพในชุมชน และการวิเคราะห์ ปัญหาทางสุขภาพ การวางแผน และการจัดการปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน ด้วยกระบวนการการแก้ปัญาทางสาธารณสุขโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้อย่างเป็นระบบ 

4.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        - นิสิตสามารถทํางานร่วมกับบุคคลต่างสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทของ

การเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี  และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   
        - นิสิตสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและสภาพแวดล้อม มีนํ้าใจและให้ความร่วมมือ 

และประสานงานกับผู้อ่ืน 
         - นิสิตมคีวามสุภาพอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อ่ืน 

4.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        นิสิตมีทักษะในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรในแหล่งฝึก ทั้งด้านการพูด การฟัง 

การสังเกต การเขียน การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ และข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้  รวมท้ังสามารถนําเสนอ
ข้อมูล สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อแหล่งฝึก คณาจารย์ และเพ่ือนนิสิต ได้เพ่ือการสรุป และ
อภิปรายผลร่วมกัน 
  
 4.2  ช่วงเวลา   
  หลักสูตร 4 ปี  นิสิตจะออกฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  ของช้ัน
ปีที่ 3  และภาคปลาย  ช้ันปีที่ 4  และสําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษานิสิตจะออกฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามใน
ภาคการศึกษาภาคปลาย  ช้ันปีที่ 4 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
          จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  คําอธบิายโดยย่อ 

นิสิตจัดทําโครงร่างงานวิจัยและดําเนินงานตามท่ีเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทํา
เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และสอบปากเปล่า 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1) นําความรู้ ทฤษฎี หรือประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มาศึกษา

ทดลองและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
2) สามารถค้นคว้า หรือ ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่ตนเองสนใจทําการศึกษาหรือทดลองได้ 

     3) เขียนโครงร่างการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขได้ 
4) นําเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
 

 5.3 ช่วงเวลา    
         ภาคการศึกษา 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่  4  
 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต   
         รวม  3 หน่วยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ     
1) เตรียมความพร้อมนิสิต  โดยการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาและให้

นิสิตค้นคว้าเน้ือหาเตรียมหัวเรื่อง 
 2) เตรียมความพร้อมของอาจารย์ โดย 

    - อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานิสิต  โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่นิสิตสนใจ 
    - อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต 
    - ให้อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายให้นิสิตไปค้นคว้าเก่ียวกับเน้ือหาหัวข้อที่นิสิตสนใจทําวิจัย 
    - วางแผนการดําเนินงานร่วมกับนิสิตในการดําเนินการวิจัย 
    - ติดตามการดําเนินงานของนิสิต 

 3) จัดทําคู่มือการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานแก่นิสิต 
 4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้อง 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล :  
1) ประเมินคุณภาพการดําเนินงานโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิจัยหรือโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  และอาจารย์อ่ืน
อย่างน้อย 2 คน  จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและรูปเล่มรายงาน 

3) ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม  จากการติดตามการทํางาน  ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอนและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะ
พิเศษ 

กลยุทธ ์ กิจกรรมของนสิิต 

ตระหนักและมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

-มีการสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาชีพ 

จัดโครงการโฮมรูมหลักสูตร  และ
กิจกรรมหลกัสตูรพบนิสิต 

จิตสาธารณะ -เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษของคณะ 
-ส่งเสริมให้นิสติได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการของสถานบริการที่เก่ียวข้อง 
-ให้นิสิตจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตาม
ความสมัครใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิต 

จัดโครงการพัฒนาด้านจิตปัญญา
และโครงการฝกึปฏิบัติงานจิตอาสา

ทักษะการเป็น
ผู้นํา และการ
ทํางานเป็นทีม 

-กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทํางานเป็น
กลุ่มทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีการ
กําหนดให้นิสิตได้ทําบทบาททั้งหัวหน้ากลุ่ม
และสมาชิกกลุม่ในการทํางาน 
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปิดโอกาสให้
นิสิตรับผิดชอบในการทํากิจกรรมทั้ง
กระบวนการ 
-กําหนดกติกาและบรรทัดฐานเพ่ือปลูกฝัง
วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น การตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน การรักษาระเบียบวินัยของสังคมและ
สถาบัน การร่วมรับผิดชอบงานส่วนรวม 

จัดโครงการพัฒนาด้านจิตปัญญา
และโครงการสง่เสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน  การศึกษาดูงาน 

มีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

-มีการสอดแทรกความมีวินัยและความ
รับผิดชอบในรายวิชา การมอบหมายงาน
ต่างๆ  

จัดโครงการโฮมรูมหลักสูตร และ
กิจกรรมหลกัสตูรพบนิสิต 

ทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-มอบหมายงานต่างๆ ให้นิสติได้ค้นคว้า 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  การศึกษาดูงาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า

คุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต  

1.2  รักษาวินัยตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเอง
งานและสังคม  

1.3  รักษาสิทธิของตนเอง
และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนรัก
คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์  

1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม  

1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  และวิชาชีพ
สาธารณสุข  

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- การสอดแทรกในรายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดีของ
อาจารย์ 
- การจัดกิจกรรม 
- การสอนจากกรณีศึกษา 
 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรมการ
ประเมินตนเองการประเมิน โดย
เพ่ือนร่วมช้ันการประเมินผลงานที่
มอบหมายและการกําหนดแนว
ปฏิบัติ 
- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนิสิตในการ    
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทําทุจริตใน  
การสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบ  
ในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
- ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิต 

2. ด้านความรู้ 
มีความรู้และเข้าใจศาสตร์

พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับองค์
ความรู้ทางด้านวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 มาตรา 3  

 

- การจัดการเรียนการสอนใช้
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student center) 
และช้ีนําตนเองในการเรียนรู้ 
(Self-directed learning)  
- การจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย 
- มีการประเมินผลการสอน 
ที่ชัดเจนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
- การสอนจากกรณีศึกษา 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานที่นิสิต
จัดทํา 
- ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
- ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน 
- ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินความรู้ 
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ในแต่ละด้าน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน

สุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวกลุ่ม
และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

3.2  วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็น
องค์รวมบูรณาการและต่อเน่ืองและ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป และ
เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.3  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
พ้ืนฟูสภาพและส่งต่อได้ 

3.4  ให้บริการด้านวิชาการการ
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ 

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

- ประเมินจากผลงาน  
- ประเมินจากการปฏิบัติของนิสิต 
- ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน  
- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ ์ 
- ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4 . 1   มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน  

4.2  สามารถทํางานเป็นทีมและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนใน
หน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.3  มีคุณลักษณะของภาวะผู้นํา
และภาวะผู้ตามที่ดี  

- ใช้การสอนที่มีการกําหนด
กิจกรรมให้มีการทํางานเป็น
กลุ่ม จัดให้มีการทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล
อ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  
- การจัดกิจกรรม 
 

-ประเมินพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน ระเบียบวินัยและ
มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ และการ
ติดตามปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
และครบถ้วน ความมีนํ้าใจ การให้
ความร่วมมือและประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ความสุภาพอ่อนน้อม รู้จัก
กาลเทศะ  
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.1  สามารถใช้เทคนิคทางสถิต
และชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และแปลความหมาย ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

5.2  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และ เลื อก ใ ช้ รู ปแบบของสื่ อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 

5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด  การฟังและ
การเขียน  

- เน้นให้ผู้เรียนสามารถสืบคน้ 
สื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ และ
ปัญหาทางสาธารณสุข ได้ทั้งใน
ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
ห้องสมุด 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมสําเรจ็รูปในการ
ประเมินทางสุขภาพของบุคคล
และชุมชนและการวิเคราะห์ 
วางแผนในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
- จัดการเรียนการสอนโดยให้มี
การนําเสนอข้อมูล เน้นทักษะ
การฟัง การเขียน การพูด และ
มีการใช้สื่อในการนําเสนอที่
เหมาะสม 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
สื่อสารสนเทศ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- ประเมินผลโดยการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออกในขณะ
การนําเสนอข้อมูลและ 
แบบประเมินทกัษะการฟัง  
การเขียน การพูด 
- ประเมินผลจากเอกสารรายงาน 
การใช้ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษากรณี
พิเศษ 
 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินทักษะการ
วิเคราะห์  สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้
ในแต่ละด้าน 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ  
6.1  สามารถให้คําแนะนําให้

คําปรึกษาเก่ียวกับการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรคการควบคุม
โรคการบําบัดโรคเบ้ืองต้นและการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.  2556
มาตรา 3 

6.2  สามารถใช้เทคนิคด้าน
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์
สุขภาพในตรวจประเมินบําบัด โรค
เบ้ืองต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเพ่ือการส่งต่อตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2556 มาตรา 3 

6.3  สามารถประเมิน
สถานการณ์ การวินิจฉัยการ
วางแผนงานโครงการสุขภาพการ
ปฏิบัติ ตามแผนการติดตามและ
การประเมินผล 

6.4  สามารถสือ่สารกับ
ประชาชน ชุมชน เครือข่ายใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดการฟ้งและการเขียน 

6.5  มีทักษะในการใช้
กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชนทักษะการเป็น
ผู้นําในการปฏิบัติงาน 

-จัดการเรียนการสอน โดยการ
สาธิต ฝึกปฏิบัติในสถานบริการ 
- ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง  
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
- การศึกษาดูงาน  
- การศึกษากรณีศึกษา  
- การจัดทําโครงการส่งเสริม 
ป้องกัน หรือปรับปรุงพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขในชุมชน 
 

- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ 
ในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในชุมชน 
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จําลองและ
ผู้รับบริการ 
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการ
จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จรงิ ณ แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการดําเนินโครงการ
ส่งเสริม ป้องกัน หรือปรับปรุง
พัฒนางานด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต  
1.2  รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง งานและสังคม  
1.3  รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพในสทิธิของผู้อ่ืน รักคุณค่า และศกัดิศรีความเป็นมนุษย์  
1.4  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม  
1.5  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2. ด้านความรู้ 
มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเป็นองค์รวม 
3.2  วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม บูรณาการต่อเน่ือง และปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป และ

เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.3  ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค พ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อได้ 
3.4  ให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและ

หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลอ่ืน  
4.2  สามารถทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืนในหน่วยงาน ตลอดจนงานที่

ได้รับมอบหมาย 
4.3  มีคุณลักษณะของภาวะผู้นํา และเป็นผู้ตามท่ีดี  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
5.2  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลและเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด  การฟัง  และการเขียน  
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6. ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 
6.1  สามารถให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรค

การบําบัดโรคเบ้ืองต้นและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2556 มาตรา 3  
6.2  สามารถใช้เทคนิคด้านสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพในตรวจประเมินบําบัดโรค 

เบ้ืองต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2556 
มาตรา 3 

6.3  สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพการปฏิบัติตาม
แผนการติดตามและการประเมินผล 

6.4  สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข่ายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพูด
การฟ้งและการเขียน 

6.5  มีทักษะในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชน  ทักษะการเป็นผู้นํา
ในการปฏิบัติงาน 

ดังแสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ความรบัผดิชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                      
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      
 1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health 
                     

 1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 
Biochemistry for Public Health 

                     

 1401 103 จุลชวีวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 
Microbiology for Public Health 

                     

 1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 
Parasitology for Public Health 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์                      
 1401 105 ชีวสถิติ  

Biostatistics 
                     

 1401 111 ประชากรศาสตร ์
Demography 

                     

 1401 112 โภชนาการ 
Nutrition 

                     

 1401 113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 
Foundation of Human Anatomy and 
Physiology for Public Health 

                     

 1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 
Introduction to Public Health 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 212 เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

                     

 1401 311  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นํา 
Organization Behavior and Leadership 

                     

 1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

                     

 1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข 
Public Health Psychology 

                     

 1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์
Principles of Public Health Research 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ                      
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน                      
 1401 121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Health Literacy 
                     

 1401 122 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

                     

 1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

                     

 1401 323 การจัดการสาธารณสขุในชุมชน 
Community Public Health Management 
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การวิจัยสาธารณสุข

                     

 1401 231 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

                     

 1401 232 สุขภาพจิต 
Mental  Health 

                     

 1401 331 การป้องกันและควบคุมโรค 
Disease Prevention and Control 

                     

 1401 431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วย
คอมพิวเตอร์ 
Computing in Public Health Data Analysis 

                     

 1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
Independent Study in Public Health 
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กลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องต้น การดูแล
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 

                     

 1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และ
บําบัดโรคเบื้องต้น 
Primary Health Assessment and Basic 
Medical Care 

                     

 1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ และ
การส่งต่อผู้ป่วย 
Health Care, Rehabilitation and Patient 
Referral 

                     

 1401 341 อนามัยครอบครัว 
Family Health 

                     

 1401 342 ทันตสาธารณสุข 
Dental Health
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 1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

                     

 1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

                     

 1401 451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact 
Assessment 

                     

 1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Improvement in Public Health 
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 1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 

Progressive Development in Public Health 
                     

 1401 461 ระบบประกันสุขภาพ 
Health Insurance System 

                     

 1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

                     

 1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
Public Health Laws and Environmental 
Health Laws 

                     

 1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
Public Health Professional Ethics 
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กลุ่มวิชาชีพเลือก*                      
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุขใน
ชุมชน 

                     

 1401 371 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
Field Study in Public Health 

                     

 1401 372 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 
Public Health Resource Management 

                     

 1401 373 การบริหารโครงการ 
Project Administration 

                     

 1401 374 นิติเวชศาสตร์สําหรับงานสาธารณสุข 
Forensic Medicine for Public Health 

                     

 1401 375 การนิเทศงานสาธารณสุข 
Public Health Supervision 
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 1401 376 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
Human Resource  Development and 
Management 

                     

 1401 377 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงาน
สาธารณสุข 
System Management in Public Health 
Organizations 

                     

 1401 378 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข 
Culture and Public Health Development 

                     

 1401 379 การพัฒนาคุณภาพชวีิตในงาน
สาธารณสุข 
Quality of Life Improvement for Public 
Health 
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 1401 471 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
Public Health Problems and Social Change 

                     

 1401 472 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับ
นักสาธารณสุข 
Local Administration for Public Health 
Personnel 

                     

 1401 473 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 

                     

 1401 474 สัมมนาสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 
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 1401 475 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เบื้องต้น 
Introduction to Health Behavior Research 
and Development 

                     

 1401 476 สุขศึกษาในชุมชน 
Community Health Education 

                     

 1401 477 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน 
Mass Media and Health Education 

                     

 1401 478 การผลิตสื่อสาธารณสุข 
Public Health Media Production 

                     

 1401 479 การสอบสวนโรค 
Investigation of  Disease Outbreaks 
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 1401 571 ทันตสุขศึกษา 
Dental Health Education 

                     

สาขาวิชาการตรวจประเมิน บําบัดอาการ และการ
ฟื้นฟูสภาพ 

                     

 1401 572 การแพทย์แผนไทย 
Thai Traditional Medical Care 

                     

 1401 573 โภชนบําบัด 
Dietetics 

                     

 1401 574 การบริบาลผู้สูงอายุ 
Elderly Care 

                     



95 
 

 

95 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 575 การให้คําปรึกษาทางสุขภาพ 
Counseling in Health 

                     

 1401 576 การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาทาง
สาธารณสุข 
Counseling in Public Health Psychology 

                     

 1401 577 การประเมินทางสุขภาพ 
Health Evaluation 

                     

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                      

 1401 671 การจัดการและการกําจัดของเสีย 
Waste Management and Disposal 

                     

 1401 672 การสุขาภิบาลอาหาร 
Food Sanitation 

                     



96 
 

 

96 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 673 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Occupational Medicine 

                     

 1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Administration 

                     

 1401 675 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
Sanitation of Service Establishments and 
Recreation Areas 

                     

 1401 676 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
Foundation of Industrial Hygiene 

                     

สาขาวิชาคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค                      

 1401 677 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
Public Health Consumer Protection 
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 1401 678 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 
Toxicology in Public Health 

                     

 1401 679 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพ
ผู้บริโภค 
Pharmacology for Consumer Health 
Protection 

                     

วิชาเลือกเสรี*                      

 1401  381  การจั ดก า ร ง านประชาสั ม พัน ธ์
สาธารณสุข 
Public Relations Management in Public 
Health 

                     

 1401 382 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 
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 1401 383 พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม 
Group Dynamics and Team Working 

                     

 1401 384 การบริหารจัดการสํานักงานสมัยใหม่ 
Modern Office Management 

                     

 1401 385 การจัดการฝึกอบรม 
Training Management 

                     

 1401 386 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 
Perception, Cognition and Communication 

                     

 1401 387 เจตคติกับการทํานายพฤติกรรม 
Attitudes and Prediction of Behavior 

                     

 1401 388 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของ
บุคคล 
Environment and Personal Adjustment 
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ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 389 การประเมินโครงการ 
Project  Evaluation 

                     

 1401 481 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 
Technology of Participation 

                     

 1401 482 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ
ทางด้านสาธารณสุข 
Design and Test of Public health Instrument 

                     

 1401 483 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุข
ในระบบอินเตอร์เน็ต 
Computer and  Health Information on 
Internet System 

                     

 1401 484 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 485 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biology 

                     

 1401 486 การป้องกันสิ่ งแวดล้อมจากของเสีย
อันตราย 
Environmental Protection from Hazardous 
Waste 

                     

 1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
Environmental Epidemiology 

                     

 1401 488 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 
Epidemiology in Occupational Health 

                     

 1401 489 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา 
Surveillance of Emerging and Re-emerging 
Diseases 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 1401 581 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อ
สุขภาพ 
Home Sanitation and Environment for 
Health 

                     

 1401 582 การสื่อสารในงานสาธารณสุข 
Communication in Public  Health 

                     

กลุ่มวิชาฝึกงาน                      

 1401 491 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 
Public Health Field Practicum 1 

                     

 1401 492 การฝึกปฎิบัติงานเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 
Public Health Field Practicum 2 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะปฏิบัติ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

สหกิจศึกษา                      
 0199 499 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2557  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต   
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดย  

1) สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร 

2) สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรยีนรู้ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดวิชา 
3) การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
4) การใช้ข้อสอบกลางแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดย 
  1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  3) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
  4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

หมวด 5 ข้อ 28-33 และหมวด 6 ข้อ 34-38 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) ต้องเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา  

1)  นิสิตจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 
137 หน่วยกิต 

2)  ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้ายและมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

3)  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา  
 1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คูม่ือการศึกษาและหลักสูตร คูม่ืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา      
การสอน การจดัทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 
 1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเข้าร่วม 
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2.2 การจัดทาํเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ                           

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดท่ี  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กําหนดการกํากับมาตรฐานหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557  โดยตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  ติดตาม  และรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานคุณภาพตามกรอบมาตรฐาคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  ประกอบด้วย  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  
ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการติดตามคุณภาพ
ของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ในทุกด้าน  มีการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และนําผล
จากการรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 
3. นิสิต 

3.1  การรับนิสิต 
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนการศึกษา

ที่หลักสูตรกําหนดไว้  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
ประกาศนียบัตรทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางการพยาบาล หรือ ผดุงครรภ์ หรือ ประกาศนียบัตรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  หรือเทียบเท่าอนุปริญญาที่กระทรวงสาธารณสุข  และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557  และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นิสิตที่สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ตามระบบและกลไกการคัดเลือก

ผู้เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะได้รับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตภายใน
มหาวิทยัย  การทํางานเป็นทีม  การมีจิตอาสา  และการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา
ตามท่ีหลักสูตรและคณะสาธารณสุขศาสตร์กําหนด 

3.3 การสง่เสริมและการพฒันานิสิต 
สําหรับนิสิตใหม่  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะดําเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตาม

ปัญหาการแรกเข้า   เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่จําเป็นให้กับนิสิต  รวมทั้งหลักสูตร จะกําหนดแนวทางในการ
ติดตามและให้คําปรึกษากับนิสิตอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับนิสิตปัจจุบัน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยบูรณการการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
เช่น  จัดโครงการศึกษาดูงาน  การส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  ทักษะทางด้าน
ภาษา  และทักษะอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับการเรียน  รวมทั้งจัดระบบการอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตาม
และให้คําปรึกษาแก่นิสิต 
 
4. อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่  
- กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  และมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงกับหลักสูตร 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านสาขาที่สําเร็จการศึกษา และมีประสบการณ์
การสอน  นอกจากน้ันต้องมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพ้ืนฐาน  มีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบเก่ียวกับนโยบาย  ปรัชญา  
และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการ  รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

4.2  การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ได้นําระบบและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มาปรับใช้ในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) การวางแผนเพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร  และการวางแผน สรรหาตําแหน่งทดแทนในกรณีเกษียณอายุ/ลาศึกษาต่อ 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะ  คุณวุมิ  ตําแหน่งทางวิชาการ  และ
ความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพ 

3) การกําหนดบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

4) การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ 
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4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในการเพ่ิมทักษะการจัดการ
เรียนการสอน  เช่น  การเข้าร่วมอบรม  สัมมนาต่างๆ  ในการพัฒนา  และมีการจัดอบรมการจัดการ
ความรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การศึกษาดู

งาน  การจัดอบรมเก่ียวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ  ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

4.4  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการ ในการวางแผน การ

ติดตาม และทบทวนหลักสูตรในแต่ลภาพการศึกษา  โดยมีการประชุมร่วมกัน  ดังน้ี   
     อาจารย์ผู้สอนร่วมสัมมนาการจัดทําประมวลรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา 

-  อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา                       
-  อาจารย์ร่วมนําเสนอผลการประเมินผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
-  อาจารย์ร่วมนําเสนอและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
-  อาจารย์และนักวิชาการการศกึษาร่วมเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และร่วมแสดงความคิดเห็น    
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  โดยให้

ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 2556  ในการทบทวนความทันสมัยของเน้ือหา
รายวิชา  และแนวโน้มของทิศทางการวิจัย  วิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถคิดวิเคราะห์และสามารถสร้างสรรค์  นวัตกรรมการสอนหรือ
องค์ความรู้ใหม่ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันในการวางแผนเพ่ือกําหนดรายวิชาในหลักสูตร 

ที่จะเปิดสอน  และกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน  กํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทํารายละเอียดวิชา  การรายงานผล
รายวิชา  และหลักสูตร  การพัฒนา  และการประเมินหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีการประเมินผู้เรียนและกํากับให้มีการประเมินตาม

สภาพจริง  และให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการประเมินผลรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร  เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร 
 
6.  ส ิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

6.1  การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ  ภายใต้นโยบาย

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ในการจัดสรรทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอน  สื่อและโสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุการศึกษา  เพ่ือให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียน
การสอนตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

6.2  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรพัยากรการเรียนการสอน  
  

 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  และการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ลําดับ
ที่ 

รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่ จํานวนที่ต้องการเพิ่ม 
ในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย  
ความจุ 60 คน 

6 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

2 ห้องเรียนแบบบรรยาย  
ความจุ 80 คน  

12 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

4 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

4 ห้องปฏิบัติการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

6 ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย 1 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
7 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ

มากกว่า 200 คน 
6 
 

เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน/และที่เก่ียวข้อง 
 

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

ฐานข้อมูลฟร ี  16 ฐานข้อมูล 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 
ลําดับที ่ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
4 สํานักงานควบคุมและป้องกันโรค  
5 ศูนย์บริการการแพทย์และอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
7 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
8 ศูนย์วิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
10 โรงพยาบาลเอกชน   
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม       
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์

และนิสิตได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน  อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน  ๆ  ที่จําเป็น  นอกจากน้ี
อาจารย์พิเศษ     ที่เชิญมาสอนบางรายวิชามีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ   ให้สํานักวิทยบริการ
จัดซื้อหนังสือด้วย 

 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 1) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์ ผู้เรียน ทุกปีการศึกษา 
2) ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ  และตําราที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จําเป็น 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

 
ที่ ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีที่ 

1 
ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  (ถ้าม)ี ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย  โดยเป็นไป
ตามเจตนารมย์ของ มคอ. 3 
และ มคอ.4 (ถา้มี)  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6)  (ถ้าม)ี ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็น
อย่างน้อย  โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.5 และ 
มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 
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ที่ ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย  โดย
เป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ หรือการ
บริหารจัดการหลักสูตร หรืออ่ืนๆ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

-  การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งต้ังทีมอาจารย์นิเทศ
การสอนทุกรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

-  มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้รับทราบผลการสอนจากผู้นิเทศและร่วมอภิปรายเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
-  นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกคนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหัวข้อ/ รายวิชา ตามแบบ

ประเมินของมหาวิทยาลัย/หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา  
-  แจ้งผลการประเมินการสอนต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้บังคับบัญชาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไป 
-  อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปผลการจัดการเรียนการสอนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายหลังการ

จัดการเรียนการสอนส้ินสุดลงทุกภาคการศึกษา และมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือนําเสนอผลการ
จัดการเรียนการสอนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมเพ่ือการพัฒนาการสอนต่อไป  

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
2.1 โดยนิสิตและบณัฑิต 

-   คณะกรรมการประเมินหลักสูตรประชุมและจัดทําแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
-   ประเมินหลักสูตรจากนิสิตปัจจุบันทุกช้ันปีและบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
-   แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรและ

ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
2.3 โดยผู้ใชบ้ณัฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืนๆ 

-  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยการสํารวจข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา / นายจ้าง/เพ่ือนร่วมงาน 
-  ติดตามจากผู้ใช้อ่ืน เช่น ผูใ้ช้บริการในสถานบริการ / สถานประกอบการ เป็นต้น 

 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7  
ดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะฯ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

-  คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรเพ่ือวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
 -  เชิญผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและใหข้้อเสนอแนะ 


