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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะ/ภาควิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  :  25490211107894 
   ภาษาไทย   :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต    
   ภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Health Program 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
   ภาษาไทย      (ช่ือเต็ม)  :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
                (ช่ือย่อ) :  ส.ม. 
   ภาษาอังกฤษ  (ช่ือเต็ม) :  Master of Public Health 
                (ช่ือย่อ)   :  M.P.H. 
 
3.  วิชาเอก    
   -ไม่ม-ี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิต   

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ     

หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4  ปริญญาโท 
5.2  ภาษาที่ใช้     
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เอกสารประกอบการสอนและตําราในรายวิชาของ

หลักสูตรเป็นสองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และอาจใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
บางรายวิชา ในส่วนการทําวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทยเป็นหลัก และอาจจะขออนุมัติต่อประธาน
กรรมการหลักสูตรเพ่ือทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้ 
 5.3  การรับเขา้ศึกษา    

กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามเง่ือนไขการรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเปิดรับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่ใช้
ภาษาไทยได้ดี  
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5.4  ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน    
 -ไม่ม-ี 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา   
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  :  

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  โดยปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์  พิจารณาหลักสูตรน้ี 

  ในการประชุมครั้งที่  2 / 2560  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
6.4  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรน้ี 

  ในการประชุมครั้งที่  5 / 2560  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อนุมัติหลักสูตร 
  ในการประชุมครั้งที่......../................เมื่อวันที่ .................... 

6.6  องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกที…่……………….เมื่อวันที่ ………………….. 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน   
กําหนดให้มีการเผยแพร่หลักสูตรที่มีความพร้อมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคบัว่าด้วยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                 
พ.ศ. 2558 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา :  
  8.1  นักวิชาการสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูม ิทุติยภูมิ และตติยภูมิ) 
  8.2  ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
   8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร ์
  8.4  องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องกับด้านการจัดการสุขภาพ  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   
9.  ชื่อ-นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง่ และคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จัดการศึกษาเป็น 4 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนจังหวัด
มหาสารคาม ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี และห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา  
จึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น จาํนวน 12 คน จําแนกตามห้องเรียน รายละเอียด ดังน้ี 
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9.1 ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

1 นายสงครามชัย 
ลีทองดี 

3-4001- 
01225-XX -
X 
 

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.  
(Health Policy and 
Health Care 
Management) 

University of 
Wales Swansea, 
UK 

2007 

    บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2540 

    วท.ม. (บริหาร
กฎหมายการแพทย์
และสาธารณสขุ) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2536 

    บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2540 

    น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2542 

    สศ.บ. 
(บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

2532 

2 นายวรพจน์  
พรหมสัตยพรต 

3-4299-
00100-XX-
X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์

Ph.D. 
 (Health System 
Development) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

2555 
 
 

    วท.ม. (บริหาร
กฎหมายการแพทย์
และสาธารณสขุ) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2541 

    ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2546 

    วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูเลย 2537 
    สศ.บ. 

(บริหารสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 

3 นางบัววรุณ  
ศรีชัยกุล    

3-6099-
00940-XX-
X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Post Doctorate   
Pharmacy 

Toronto  Institute  
Of Pharmaceutical 
Science, Toronto , 
Canada 

2003 
 
 

            ส.ด. (บริหาร
สาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

    รป.ม. (การบริหาร
องค์การและการ
จัดการ) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2535 

    ภ.บ. มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2524 
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9.2 ห้องเรียนจังหวัดอุดรธาน ี

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบนัการศกึษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

1 นางสาว
สุมัทนา  
กลางคาร 

3-4299-
00100-
XX-X 

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.  
(Nursing 
Studies) 

University of Nottingham, 
UK 

2009 

     วท.ม. 
(วิทยาการระบาด)  

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2541 

       ปพ.ส.  
(พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ช้ันสูง) 

วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  

2534 

2 นายอุดม
ศักด์ิ  
มหาวีรวัฒน์ 

3-4099-
00105-
XX-X 

รอง
ศาสตราจารย์

M.P.H. 
 

State University of the 
Philippines, Philippines 
 

1989 

    วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2523 
3 นายวิรัติ   

ปานศิลา 
3-6001-
00574-
XX-X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์

วท.ด.  
(การวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 

2542 

    กศ.ม. (จิตวิทยา
การแนะแนวและ
ให้คําปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

2536 
 
 

    ศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2530 
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9.3 ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธาน ี

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

1 นายวิทยา  
อยู่สุข 

3-1201-
00495-XX-
X 
 

รอง
ศาสตราจารย์

Postdoctoral (Process 
Engineer) Ecole des 
Travoux Publique de 
Lyon 

Paris 7 University, 
France   
 
 

1987 
 
 
 

    DOCTORAT DE GENIE 
CHIMIQUE (Tres 
Honorable) 
D.Engineering (Process 
Engineer) 

De Savoie 
University, France  
 
 

1986 
 
 
 
 

    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต 
(สุขาภิบาลวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2517 
 

    วท.บ. (อาชีวอนามัย)  มหาวิทยาลัยมหิดล 2515 
2 นาง       

นิรุวรรณ   
เทรินโบล์ 
 
 

3-4005-
00729-XX-
X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Computer 
Science)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา) 
ส.บ. (ทันตสาธารณสุข
ชุมชน) 

University of 
Southampton, UK 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

2011 
 

2541 
 

2536 

3 นาง 
ประชุมพร  
เลาห์
ประเสริฐ 
 

3-4099-
00990-XX-
X 

อาจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549 
 

2542 
 

2539 
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9.4 ห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 

ชื่อ – 
นามสกุล 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 
ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

1 นายชัย
ยง   
ขามรัตน์ 

 3-4404-
01085-
XX-X 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์

ส.ด. 
(บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2543 

     วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ.(สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2523 
2517 

2 นางสาว
ภิญญา
พัชญ์ ดุง
โคก
กรวด 

3-3018-
00313-
XX-X 

อาจารย์ Ph.D. (Applied 
Biopharmaceutical 
Sciences;  
Toxicology and 
Safety Science) 
วท.ม. (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (จลุชีววิทยา) 

Osaka University, JAPAN  
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
 
 

2545 
2539 

3 นาย
เทอด
ศักด์ิ 
พรหม
อารักษ์ 

3-4805-
00255-
XX-X 

อาจารย์ Ph.D. (Public 
Health) 
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
สศ.บ. (บริหาร
สาธารณสุข) 
สศ.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยครูสกลนคร 

2555 
2537 
2538 
2535 
2534 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน 4 ห้องเรียน ดังน้ี 

10.1 ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

10.2 ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
10.3 ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 
10.4 ห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขในทุกๆประเทศทัว่โลก จะพบว่ามุ่งเน้นการ
ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ โดยการลดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยและ
อัตราการตายเป็นสําคัญ เน่ืองจากผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยเป็นผลสบืเน่ืองจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมท่ีได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซึ่งเป็นอีกทางหน่ึงของการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น และช่วยลดโอกาสในการสัมผสัปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆท่ีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านความรู้ในการป้องกันโรค เป็นต้น อีก
ทั้งยังช่วยเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงบริการ และใช้บริการด้านสุขภาพ และโอกาสอ่ืนๆทางสังคม เช่น 
การศึกษาการทํางานและอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามความเจริญทางเศรษฐกิจก็ไม่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพเสมอไป 
มีหลายกลไกทีส่ภาวะเศรษฐกิจสังคมดีขึ้น แต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพ และท้ายทีสุ่ดทําให้การตายสูงขึ้น
ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคท่ีไม่เหมาะสม นําไปสู่โรคที่ไม่ติดต่อหลายชนิด 
ความแตกต่างของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น นําไปสู่ภาวะเครียดของกลุ่มบุคคลท่ีมรีายได้ตํ่ากว่าทําให้ต้องด้ินรนขน
ขวายมากขึ้น เมื่อปัญญาสขุภาพจิตและปัญหาทางสังคมตามมา ความสมัพันธ์ในครอบครัวก็อาจจะถูกบ่ัน
ทอนลง ทุกคนต้องขนขวายหารายได้นอกบ้าน การคมนาคมที่ดูสะดวกสบายทั่วถึงมากขึ้น จะเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากขึ้นได้ เน่ืองจากการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุน้ันยังไม่ดีพอ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แง่หน่ึงน้ัน มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมด้าน
กําลังคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ทีม่ีศกัยภาพสูง ภายใต้เง่ือนไข การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่
โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง
ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานตํ่า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุก
ช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างตํ่า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรง
กับความต้องการของตลาดงาน และผูสู้งอายุมีปัญหาสุขภาพโดยท่ีจํานวน ไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนในการ
ดําเนินชีวิต เป็นต้น 

ผลกระทบในอีกด้านหน่ึงน้ันหน่ึง การพัฒนาที่เน้นความทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันการทรัพยากร
มนุษย์ยังตามไม่ทันความเจริญทางเศรษฐกิจ คนส่วนใหญจ่ํานวนหน่ึงยังใช้ชีวิตอย่างประมาท สภาวะ
เศรษฐกิจสังคมส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําใหแ้ต่ละคนมีโอกาสเกิดโรค
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แตกต่างกันและนําไปสู่อัตราการตายที่แตกต่างกัน การป้องกันโรคสามารถที่จะช่วยลดโอกาสสัมผัสปัจจัย
เสี่ยง ลดโอการการเกิดโรค และช่วยลดโอกาสในการตายหลังจากเกิดการเจ็บป่วย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมสามารถส่งผลต่อการมอียู่ของทรัพยากร เพ่ือการบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพในพ้ืนที่
ได้ โดยพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจดีก็มักมีโอกาสในการมีทรัพยากรสุขภาพที่มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทรัพยากรในการรักษาโรคทีม่ักจะสัมพันธ์กับระดับเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่  
   การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งน้ี เพ่ือให้มีการทบทวนปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเท่าทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงประชากร และระบาดวิทยา รวมถึง
ความเหลื่อมล้าํทางสังคมที่มผีลต่อสุขภาพ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ดังน้ัน ในการพัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ี จึงมุง่เน้นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้
และทักษะทางด้านสาธารณสุข ใหม้ีความเช่ียวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์ในเชิงวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักปฏิบัติที่สามารถค้นหาและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดทั้งประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของการ
พัฒนาระบบสุขภาพในทุกประเทศท่ัวโลก ในปัจจุบันสังคมและประเทศชาติเกือบทั่วโลกส่วนใหญ่มกัจะอยู่
ในสภาวะของการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมา
ยาวนาน การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนคนจนในประเทศต่างๆ ประชาชนขาดหลักประกันที่มากเพียงพอในชีวิต
เหล่าน้ี เป็นอุปสรรคและบ่ันทอนต่อการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งสิน้ 
ดังน้ันนโยบายระดับชาติของประเทศต่างๆ มักจะมุ่งพัฒนาประเทศในระดับรากหญ้า เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและหลักประกันความม่ันคงให้กับประชาชน ในด้านต่างๆ ทางสุขภาพ เช่น นโยบายการเข้าถึงการ
บริการทั้งการป้องกันการรักษาโรคได้เท่าเทียมกันในเรื่องการปฏิรูปสุขภาพ ซึ่งประเด็นน้ีจะได้การตอบรับ
ในทางบวกจากประชาชนเสมอ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่
ในหลายๆประเทศ เรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมทีค่วรได้รับความสนใจที่ใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียจากทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือที่จะได้
สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของประชาชนได้อย่างจริงจังและมีประสทิธิภาพมากที่สุด 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต้องการผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุข ทมีีองค์ความรู้ที่สามารถจะร่วมกําหนดนโยบายทางด้าน
สาธารณสุขในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงปัญหาสุขภาพที่เป็น
ผลมาจากปัญหาสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทท้องถิ่น สามารถวินิจฉยั วางแผน และการดําเนินงาน
สาธารณสุขโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ือง และเป็นองค์
รวม และมีแนวคิด ประสบการณ์ ในการช้ีนําสังคมในการสรรสร้างระบบสุขภาพที่พึงปรารถนา และสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนให้มีพลังและศกัยภาพในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในบรบิทพ้ืนที่
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร :  
 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการ
สั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน  ผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากลให้เกิดความงอกงาม
ทางสติปัญญา สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมด้วยความสามารถทางวิชาการ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  ประกอบกับสภาพการณ์และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่าง
มาก การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงมี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างและพัฒนาให้บุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะ รวมตลอดจนสมรรถนะที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่มคีวามเป็นสากลและ
ทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขที่จําเป็น  และ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างทักษะความสามารถใน
การนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน :  
 การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มีความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เน่ืองจากเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลและสามารถสนองต่อความต้องการของ
สังคมและชุมชน  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ความสามารถเชิงวิชาการด้านสาธารณสุขภายใต้บริบทของ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ   และเป็นการสง่เสริมศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุขแก่สังคมและชุมชน สามารถ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร  และการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  การบริหารจัดการด้านวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีว่่าด้วยการมุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพที่ต่อเน่ือง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  
-ไม่ม-ี 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน  
-ไม่ม-ี 
13.3 การบริหารจัดการ 
-ไม่ม-ี 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษามีองค์ความรู้ ทักษะ
เชิงวิชาชีพสาธารณสุขที่มคีุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
 1.2 ความสําคญั  

สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ปัจจยัแวดล้อมที่เก่ียวข้องทั้งด้านปัจเจกบุคคล 
สิ่งแวดล้อม บริบทชุมชนและสังคมในแต่ละท้องถิ่นและวัฒนธรรม ทั้งน้ีระบบบริการสุขภาพมีผลต่อสุขภาพ
บุคคลในชุมชนและท้องถิ่น การสร้างสุขภาพดีจึงเป็นการจัดสมดุลทางด้านกาย จิตใจ สังคมและปัญญา             
การจัดระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพที่ดี จําเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญเชิงวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข ทกัษะและความสามารถด้านการวิจัย โดยประยุกต์วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้ในการ
พัฒนา การแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายของการมีภาวะ
สุขภาพที่ดีของชุมชนในในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอื ปัญญาเพ่ือสภาวะชุมชน    

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

 1.  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและความเช่ียวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์ในเชิงวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  

 2.  มีทักษะและความสามารถด้านการวิจัย โดยประยุกต์วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้
ในการพัฒนา การแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  สามารถวินิจฉยั วางแผน และการดําเนินงานสาธารณสุขโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ือง และเป็นองค์รวม  

 4.  มีภาวะผู้นํา และความสามารถบริหารจัดการ ตลอดจนการทํางานร่วมกับทีมสุขภาพและ
ภาคีอ่ืนๆในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างสอดคล้องกับสภาพและบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 
ระดับอาเซียน 

 5. เป็นนักปฏิบัติที่สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยใช้ทักษะทางด้าน
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลกัสูตรน้ีจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์
1. คงมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด
และใหม้ีการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล 

1. ติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-5 ปี หรือ
เมื่อครบวงรอบของหลักสูตร 
2. เทียบเคียงและผลักดันหลกัสูตรให้มมีาตรฐานสากลใน
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ระดับนานาชาติ 
3.สร้างความร่วมมือและเครอืข่ายกับสถาบันวิชาการในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการเกิดโรค และ
ปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศต่างๆ 
ระดับนานาชาติ 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษา
ปัญหาและการพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศต่างๆ ผ่าน
ทางองค์กรระหว่างประเทศ 
2. ติดตามและประเมินความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะ
ความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตทุก 3-5 ปี หรือเมื่อครบ
วงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 

3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มทีักษะ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ ให้มีความเช่ียวชาญ ด้านการ
สาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชากรโลก รวมไปถึงการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ และทกัษะด้านการ
เรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และบริหารวิชาการ  
3.สนับสนุนบุคลากรให้มทีักษะและภาระด้านบริการ
วิชาการ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค หน่ึงปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คอื  ภาค
ต้นกับภาคปลาย  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 หมวด 
2 ข้อ 12-13 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

ทั้งน้ีขึ้นกับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และกรรมการประจําคณะ  โดยจัดจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับ
จํานวนช่ัวโมงการเรียนที่จัดให้สําหรับรายวิชาน้ันในภาคต้นและภาคปลาย 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน : 

-  ภาคต้น     เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
-  ภาคปลาย   เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
-  ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2557  หมวด 3 ข้อ 17 
 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา :  

2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติให้การรับรองหรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 หมวด 4  ข้อ 18 

2.2.2 ผู้ทีม่ีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวในข้อ 2.2.1 ให้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอรับการ
พิจารณาให้สมคัรและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ  

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1. นิสิตบางคนอาจจะไม่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทําวิจัยเพียงพอ 
2. นิสิตบางคนอาจจะมีข้อจํากัดในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้างานวิจัย

ระดับนานาชาติ 
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2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนสิิตในข้อ  2.3 
ปัญหาของนสิติแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนนิการแก้ไขปัญหา 

นิสิตบางคนอาจจะไม่มีทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการทําวิจัย 

กําหนดให้มีกิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะด้านการวิจัย  
โดยกําหนดรายวิชาที่เพ่ิมพูนทักษะดังกล่าวใน
หลักสูตร และการจัดหลักสูตรการอบรมและ
กิจกรรมเสรมิสร้างทักษะที่เป็นที่ต้องการของนิสิต  

นิสิตบางคนอาจจะมีข้อจํากัดในทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้างานวิจัยระดับ
นานาชาติ 

กําหนดให้มีกิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดรายวิชาที่เพ่ิมพูนทักษะ
ดังกล่าวในหลักสูตร และการจัดหลักสูตรการอบรม
และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่เป็นที่ต้องการของ
นิสิต  

  
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  :   

   ในระหว่างปีการศึกษา 2560-2564  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีจํานวนนิสิตที่
จะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษามีดังน้ี 
   1   หมายถึง  หอ้งเรียนจังหวัดมหาสารคาม 
    2   หมายถึง  ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี  
    3   หมายถึง  ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 
    4   หมายถึง  หอ้งเรียนจังหวัดนครราชสีมา 
 

           2.5.1 นิสิตระบบในเวลาราชการ  
        เฉพาะห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม  

 
ชั้นปีที ่

จํานวนนสิิตในปีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (คน) 
พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

1 10 10 10 10 10 
2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จํานวนที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

              

   2.5.2 นิสิตระบบนอกเวลาราชการ  
 

ชั้นปีที ่

จํานวนนสิิตในปีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2 - - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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ชั้นปีที ่

จํานวนนสิิตในปีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รวม 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40

รวมทั้งสิน้ 80 160 160 160 160 
จํานวนที ่
คาดว่าจะ
สําเร็จ

การศึกษา 

- 80 80 80 80 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

ระบบในเวลาราชการ 

 
ชั้นปี
ที่ 
 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 

จํานวน
นิสิต 

ค่า
หน่วย
กิต 

ค่า 
ธรรม
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่า
หน่วย
กิต 

ค่า
ธรรม    
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่า
หน่วย
กิต 

ค่า
ธรรม    
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่า
หน่วย
กิต 

ค่า
ธรรม    
เนียม 

รวม 

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

1 10 240,000 160,000 400,000 10 240,000 160,000 400,000 10 240,000 160,000 400,000 10 240,000 160,000 400,000 10 240,000 160,000 400,000 

2 - - - - 10 144,000 160,000 304,000 10 144,000 160,000 304,000 10 144,000 160,000 304,000 10 144,000 160,000 304,000 

รวม 10 24,000 16,000 400,000 20 384,000 320,000 704,000 20 384,000 320,000 704,000 20 384,000 320,000 704,000 20 384,000 320,000 704,000 

 
 

 
1.  จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร ปีที่  1 30 หน่วยกิต 

 ปีที่  2 18 หน่วยกิต 

 รวม 48 หน่วยกิต 
2.  ค่าหน่วยกิต  ๆ  ละ  800  บาท   
3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  8,000  บาท   

รวม ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 70,400 บาท 
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ตารางประมาณการรายรับ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
ระบบนอกเวลาราชการ 

 
ชั้นปีที่ 

 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 

จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรมเนี
ยม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม    
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม จํานวน
นิสิต 

ค่าหน่วย
กิต 

ค่าธรรม   
เนียม 

รวม 

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

1 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 

2 - - - - 80 2,160,000 1,920,000 4,080,000 80 2,160,000 1,920,000 4,080,000 80 2,160,000 1,920,000 4,080,000 80 2,160,000 1,920,000 4,080,000 

รวม 80 3,600,000 1,920,000 5,520,000 160 5,760,000 3,840,000 9,600,000 160 5,760,000 3,840,000 9,600,000 160 5,760,000 3,840,000 9,600,000 160 5,760,000 3,840,000 9,600,000 

 

1.  จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร ปีที่  1 30 หน่วยกิต 

 ปีที่  2 18 หน่วยกิต 

 รวม 48 หน่วยกิต 
2.  ค่าหน่วยกิต  ๆ  ละ  1,500  บาท   
3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท   
              รวม ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 120,000 บาท 
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
ระบบในเวลาราชการ 

 
 
 

ปีการศึกษา จํานวน 
นิสิต 

  

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จํานวนนสิิต 
ที่จุดคุ้มทุน 

  

ส่วนต่างรายรบั-รายจ่าย   
ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จํานวนเงิน
  

คิดเปน็ร้อยละ 
  

2560 10 400,000 40,000 201,040 20,140 4 198,960 49.74 

2561 20 784,000 39,200 514,120 25,706 8 269,880 34.42 

2562 20 784,000 39,200 514,120 25,706 8 269,880 34.42 

2563 20 784,000 39,200 514,120 25,706 8 269,880 34.42 

2564 20 784,000 39,200 514,120 25,706 8 269,880 34.42 

รวม - 1,184,000 196,800 715,160 - - 468,840 39.60 
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
ระบบนอกเวลาราชการ 

 
ปีการศึกษา

จํานวน 
นิสิต 

  

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จํานวนนสิิต 
ที่จุดคุ้มทุน 

  

ส่วนต่างรายรบั-รายจ่าย   
ต่อปี 

รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย 
ต่อนิสิต 

จํานวนเงิน 
  

คิดเปน็ร้อยละ 
  

2560 80 5,520,000 69,000 1,966,240 24,578 20 3,553,760 64.38 

2561 160 9,600,000 60,000 3,030,320 18,940 40 6,569,680 68.43 

2562 160 9,600,000 60,000 3,030,320 18,940 40 6,569,680 68.43 

2563 160 9,600,000 60,000 3,030,320 18,940 40 6,569,680 68.43 

2564 160 9,600,000 60,000 3,030,320 18,940 40 6,569,680 68.43 

รวม - 15,120,000 309,000 4,996,560 - - 10,123,440 66.95 
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2.7  ระบบการศึกษา  
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหมวด  

พ.ศ.  2557  หมวด 4 ข้อ  22   
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
    การจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1  กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรที่เสนอ 

แผน ก  แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  

12 
18 

2. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

12 12 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 48 
 

3.1.2.2  กลุ่มวิชาการจัดการระบบสขุภาพ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรที่เสนอ 

แผน ก  แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  

12 
18 

2. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

12 12 

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 48 



 

 

21

 3.1.2.3  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรที่เสนอ 

แผน ก  แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 12 18 
2. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

12 12 

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 48 
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3.1.3   รายวิชาในหลักสูตร   
    หมวดวิชาปรบัพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 

สําหรับผู้ที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  หรือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) จะต้องเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาต่อไปน้ี  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 
1414 001 

 
แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข* 
Concept and Principles of Public Health  

 
3(3-0-6) 

 
1414 002 ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ* 

Integrated Health System 
3(3-0-6) 

 
 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
1) หมวดรายวิชาแกน  

แบบ ก (2) กําหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปน้ี 

1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
Environmental and Occupational Health 

3(3-0-6) 

1414 102 
 

ระบบสุขภาพและการจัดการ 
Health System and Management 

3(3-0-6) 
 

1414 103 
 

ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(3-0-6) 

1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
Applied Epidemiology 

3(3-0-6) 

1414 105 
 

การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 
Public Health Behavioral and Health Promotion 

3(3-0-6) 
 

1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาบังคับ 

แผน ก (2) กําหนดให้เรียนรายวิชาบังคับเฉพาะในแต่ละกลุ่มวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
   (1) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 

Health Promotion Theory and Applications 
3(3-0-6) 

 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 

Integrated Approaches for Community Health 
Development 

3(3-0-6) 
 

1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    
New Approach to Health Promotion 

3(3-0-6) 
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1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   
Innovation and Technology for Health Promotion 

3(3-0-6) 
 

 
   (2) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสขุภาพ   (Health Systems 
Management) 
1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ    

Policy and Strategy in Health System Management  
3(3-0-6) 

 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 

Health System Development and Management 
3(3-0-6) 

 
1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Quality Management in Public Health 
3(3-0-6) 

1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
Public Health Management in Local Administration 
Organization 

3(3-0-6) 

 
   (3)  วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

Environmental Pollution Management  
3(2-2-5) 

1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3(2-2-5) 

1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ   
Environmental and Health Impact Assessment 

3(2-2-5) 

1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 
Environmental Health Disaster Management 

3(2-2-5) 
 

 
3) หมวดวิชาเลือก  ไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต 

   (1) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                  
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 201 
 
 

สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Seminar on Health Promotion and Health Behavioral 
Development 

3(2-2-5) 

1415 202 ภาวะผู้นําในงานสาธารณสุข 
Leadership in Public Health 

3(3-0-6) 
 

1415 203 การให้คําปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Behavior Counseling 

3(3-0-6) 
 

1415 204 การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สขุภาพ 
Computer Application in Health Behavioral Sciences 
Research 

3(2-2-5) 
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1415 205 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Team Building for Health Behavioral Development 

3(3-0-6) 
 

1415 206 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Care   

3(3-0-6) 
 

1415 207 กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมโภชนาการ 
Nutrition Promotion Strategies and Method 

3(3-0-6) 
 

 
   (2) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   (Health Systems 
Management)  
1416 201 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ    

Seminar on Health System Management 
3(2-2-5) 

1416 202 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข  
Qualitative Research in Public Health 

3(3-0-6) 
 

1416 203 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล 
Comparative International Health System  

3(3-0-6) 
 

1416 204 สถานการณ์และตัวช้ีวัดของโรคในประเทศเขตร้อน  
Situation and Indication  of the Tropical Diseases  

3(3-0-6) 

1416 205 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 
Quality Management in Hospital Service 

3(3-0-6) 

1416 206 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
Public Policy in Public Health 

3(3-0-6) 

1416 207 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
Primary Care Management  

3(3-0-6) 

    
(3) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)   

1417 201 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
Seminar on Environmental Health 

3(2-2-5) 

1417 202 
 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
Industrial Hygiene and Safety 

3(2-2-5) 

1417 203 
 

ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Biology 

3(2-2-5) 

1417 204 
 

การจัดการของเสียขั้นสูง 
Advanced Waste Management 

3(2-2-5) 

1417 205 
 

การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
Air and Noise Pollution Management  

3(2-2-5) 

1417 206 
 

การควบคุมพาหะนําโรคทางสาธารณสุข 
Vectors Control in Public Health 

3(2-2-5) 

1417 207 ระบบการจัดการเหตุรําคาญในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
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 Public Nuisance Complaints Management System 
 

4)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
1418 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

 
  



 

 

26

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
     3.1.4.1 ระบบในเวลาราชการ  แผน ก (2)  (หลักสูตรศกึษาเต็มเวลา 2 ปี) 
ปีที่ 1 ภาคต้น 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
รายวิชา
แกน 

1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
Environmental and Occupational Health 

3(3-0-6) 

1414 102 ระบบสุขภาพและการจัดการ 
Health System and Management 

3(3-0-6) 
 

1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(3-0-6) 

1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
Applied Epidemiology 

3(3-0-6) 

1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 
Public Health Behavioral and Health 
Promotion 

3(3-0-6) 
 

  รวม 15 
 
ปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
หมวดรายวิชาแกน 

หมวด
รายวิชา
แกน 

1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชาการส่งเสริมสขุภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Promotion and Health 
Behavioral Development) 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม

วิชา 
 

1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 
Health Promotion Theory and Applications 

3(3-0-6) 

1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
Integrated Approaches for Community 
Health Development 

3(3-0-6) 

1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    
New Approach to Health Promotion 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management) 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม

วิชา 

1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ  
Policy and Strategy in Health System 
Management  

3(3-0-6) 

1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพเิศษ 

นิสิตอาจสามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่คณะจัดให้มีการสอนได้ 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
หมวดวิชา
บังคับ 

 

1) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   

Innovation and Technology for Health 
Promotion 

3(3-0-6) 

2) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสขุภาพ (Health Systems 

Health System Development and 
Management 

1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Management in Public Health 

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม

วิชา 
 

1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
Environmental Pollution Management  

3(2-2-5) 

1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3(2-2-5) 

1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ   
Environmental and Health Impact 
Assessment 

3(2-2-5) 

หมวดรายวิชาเลือก 
1) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Promotion and Health Behavioral Development)                  
วิชาเลือก
เฉพาะ  

1415 XXX 
 

วิชาเลือก 1 3(2-2-5) 

2) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management)  
วิชาเลือก
เฉพาะ 

1416 XXX วิชาเลือก 1 3(2-2-5) 

3) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)   
วิชาเลือก
เฉพาะ 

1417 XXX วิชาเลือก 1 3(2-2-5) 

  รวมรายวิชาแกน 3 
  รวมวิชาบังคับ 9 
  รวมวิชาเลือก 3 
  รวม 15 
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หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
Management) 
1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น   
Public Health Management in Local 
Administration Organization 

3(3-0-6) 

3) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 

Environmental Health Disaster 
Management 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชา
เลือก 

1) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 
2) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  (Health Systems 
Management)  
1416 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 
3) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 

  รวมวิชาบังคับ 3 
  รวมวิชาเลือก 3 
  รวม 9 
 
ปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
ประสบการณ์

วิจัย 

1418 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 

  รวม 6 
  

ปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา    รหัส

วิชา   
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
ประสบการณ์

วิจัย 

1418 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 

  รวม 6 
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3.1.4.2   ระบบนอกเวลาราชการ 
           3.1.4.2.1  แผนการศึกษาหลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 ภาคต้น 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
รายวิชา
แกน 

1414 101 
 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
Environmental and Occupational Health 

3(3-0-6) 
 

1414 102 
 

ระบบสุขภาพและการจัดการ 
Health System and Management 

3(3-0-6) 

1414 103 
 

ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(2-2-5) 
 

1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
Applied Epidemiology 

3(3-0-6) 

 1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 
Public Health Behavioral and Health 
Promotion 

3(3-0-6) 

  รวม 15 
 
ปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
หมวดรายวิชาแกน 

หมวด
รายวิชา
แกน 

1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชาการส่งเสริมสขุภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Promotion and Health 
Behavioral Development) 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม
วิชาเอก 

 

1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 
Health Promotion Theory and Applications 
 

3(3-0-6) 

1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
Integrated Approaches for Community 
Health Development 

3(3-0-6) 

1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    
New Approach to Health Promotion 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เลือก 

1415 xxx วิชาเลือก 1  3 

2. กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management) 
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หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม
วิชาเอก 

 

1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ  
Policy and Strategy in Health System 
Management  

3(3-0-6) 

1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 
Health System Development and 
Management 

3(3-0-6) 

1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Management in Public Health 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เลือก 

1416 xxx วิชาเลือก 1 3 

3. กลุ่มวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
วิชาบังคับ
เฉพาะกลุ่ม
วิชาเอก 

 

1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
Environmental Pollution Management  

3(2-2-5) 

1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3(2-2-5) 

1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ   
Environmental and Health Impact 
Assessment 

3(2-2-5) 

หมวดวิชา
เลือก 

1417 xxx วิชาเลือก 1 3(2-2-5) 

  รวมรายวิชาแกน 3 
  รวมวิชาบังคับ 9 
  รวมวิชาเลือก 3 
  รวม 15 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพเิศษ 

นิสิตอาจสามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่คณะจัดให้มีการสอนได้ 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
หมวดวิชา
บังคับ 

 

1) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   

Innovation and Technology for Health 
Promotion 

3(3-0-6) 

2) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสขุภาพ (Health Systems 
Management) 
1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น   
3(3-0-6) 
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หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
Public Health Management in Local 
Administration Organization 

3) วิชาบังคับสําหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 

Environmental Health Disaster 
Management 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชา
เลือก 

1) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 
2) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  (Health Systems 
Management)  
1416 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 
3) วิชาเลือกสาํหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5) 

  รวมวิชาบังคับ 3 
  รวมวิชาเลือก 3 
  รวม 9 
 
ปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
ประสบการ

ณ์วิจัย 

1418 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 

  รวม 6 
 

ปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา    รหัสวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

หมวด
ประสบการ

ณ์วิจัย 

1418 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 

  รวม 6 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
  

หมวดวิชาปรบัพื้นฐาน 
 
1414 001 แนวคิดและหลักการทางสาธารณสขุ 3(3-0-6) 
 Concept and Principle of Public Health  
    หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานทางสุขภาพ และการสาธารณสุข หลักระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค หลักสถิติและการวิจัยทางสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พฤติกรรมสุขภาพ
และการส่งเสริมสุขภาพ  การจัดการสุขภาพและระบบสุขภาพ การประยุกต์หลักและแนวคิดทาง
สาธารณสุขศาสตร์ในการดําเนินงาน 
 Principles and concepts of public health, principles of epidemiology and 
communicable diseases, biostatistics and health research, environmental health and 
occupational health, health behavioral and health promotion, health system management 
and development, application of concepts of public health in health activities and works 
 
1414 002 ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Health System  
 การประยุกต์และบูรณาการหลักการและแนวคิดทางด้านสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนางาน 
วิธีการค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือหน่วยงาน แนวทางกําหนด
ประเด็นวิจัยและพัฒนาระบบงาน แนวคิดการพัฒนาการวิจัยจากงานประจํา นวัตกรรมและบทเรียนที่
น่าสนใจในการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
  Application and integrated principles and concepts of public health for 
health development, problem identification techniques, causes and problem solving for 
community health, research and health development issues, routine to research concept, 
health innovations and integral lessons learned for health development in the community 

 
 1) หมวดวิชาแกน 
 
1414 101  อนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย    3(3-0-6) 
 Environmental and Occupational Health 
 หลักความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 
การตรวจสอบและการจัดการมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบเหตุรําคาญ การสขุาภิบาลอาหาร การ
ควบคุมและกําจัดแมลงและสตัว์นําโรค โรคและชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพ สถานที่ทํางานและ
สุขภาพ พิษวิทยาและอันตรายจากสารพิษจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย 
และบทบัญญัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 Principles of health and environment interaction, wastewater treatment and 
solid waste management, air pollution monitoring and management, public health 
complaints inspection, food sanitation, insect and animal vectors controls, occupational 
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diseases, health and workplaces, toxicology and occupational health hazards, 
occupational safety, laws and regulations relating to environmental and occupational 
health 
 
1414 102  ระบบสุขภาพและการจัดการ     3(3-0-6) 
    Health System and Management 
 แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข ระบบสุขภาพและ
การจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทด้านสุขภาพรวมท้ังปัจจัยที่กําหนดสุขภาพ  
กลวิธีการการจัดการและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วิธีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การกํากับติดตามแผนอย่างมี
คุณภาพ แล ะการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง   
 Concepts, theories and  principles of administration, management and 
application to  public health activities,  health care system and management,  health 
determinants and situational analysis, strategic planning and implementation, monitoring 
and evaluation of health program  related to public health intervention and improvement,  
 
1410 103  ชีวสถิติประยุกต์       3(3-0-6) 
 Applied Biostatistics 
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการนําเสนอข้อมูล
ทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสําคัญสําหรบัข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติแบบมี
พารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบถดถอย รปูแบบ
การวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง กรณีศึกษา และการ
เขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, 
parameter estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical variables, 
sample size calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, non-
parametric statistics, statistical packages for data analysis, data presentation, and data 
interpretation 

1414 104  วิทยาการระบาดประยุกต์      3(3-0-6) 
 Applied Epidemiology 
 หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค ลักษณะ
การเกิดและการกระจายของโรค และอุบัติภัย การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การปรับ
อัตรา การคัดกรองโรคและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การวัดความถ่ีของการ
เกิดโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และผลที่เกิดขึ้น การประเมนิปัจจัยเสี่ยง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาการระบาดของโรคติดเช้ือ และไร้เช้ือ ในการควบคุมและป้องกันโรค  การนําข้อมูลทาง
วิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข 
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 Principles, epidemiologic methods, nature and component of diseases, the 
distributions and determinants of disease and disaster, epidemiological measurement, 
adjusted rate, screening and investigation, analytical epidemiology, measures of disease 
frequency, measures of factors association and outcome in epidemiological studies, risk 
assessment, and application of epidemiological knowledge for infectious and non- 
infectious  prevention and control, and public health planning based on epidemiological 
basis 
 
1414 105 การส่งเสริมสขุภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสขุ   3(3-0-6) 
 Public Health Behavioral and Health Promotion 
 แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสุขภาพ พฤติกรรมมนุษย์กับการเกิดโรค 
ค่านิยม วัฒนธรรมการบริโภคกับปัญหาสุขภาพชุมชน ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เจตคติ 
พฤติกรรม ของปัจเจกชน และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย สภาวะเศรษฐกิจสังคมและสิง่แวดล้อมต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ หลักการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ มาตรการและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่
สอดคล้องกับสุขภาวะสังคม การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและการแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 Concepts and principles of public health behavioral sciences, human 
behavior and disease incidences, social values, consumerism cultures and community  
health problems, information and behavioral health, knowledge, attitudes and behaviors 
of individuals and communities towards health, socio-economic and environmental issues 
affecting health behavior, principle and strategic of health promotion, health intervention 
and social movement according to social health problem, healthy public policy 
formulation and implementation   
 
1414 106  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสขุ     3(3-0-6) 
 Research Methodology in Public Health 
 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัยด้านสาธารณสุข ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย ประเภท
ของการวิจัยเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขยีนรายงานการวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย กรณีศึกษา 
 Philosophy and concept of public health sciences research, research 
methodology and research procedure, type of research, research instruments, data 
collection and analysis, research writing, research presentation and evaluation of research, 
ethics,  research proposal writing, case study report  
 
 2) หมวดวิชาบังคับ 

 (1) วิชาบังคับวิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Promotion and Health Behavioral Development) 
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1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสขุภาพและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Health Promotion and Applications 
 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ กระบวนการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม กับปัญหาสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
 Study, analysis and synthesis the principles, concept, process and theories 
related health promotion. Analysis principle and personal health behavior in different 
society and culture and relationship between factors of social and culture related health 
problems extensively and applying to health promotion 
 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
  Integrated Approaches for Community Health Development 
  ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาสุขภาพสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน การประเมินผลการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ การจัดการความรู้ในการ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
  Study and analysis the principle of behavioral science and community 
health development, element to community development, health development process 
to change health behavior and community health development. Evaluation of community 
health development in integrated and knowledge management to health development 
holistic 
  
1415 103 การส่งเสริมสขุภาพแนวใหม่            3(3-0-6) 
  New Approach to Health Promotion 
  ศึกษาแนวคิดใหม่ในการดําเนินชีวิตที่ดีเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพและแนวทางแก้ไข การประยุกต์ทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมสุขภาพ และการนําไปปฏิบัติใน
ชุมชน ศึกษาแนวคิดด้านยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน นโยบายสุขภาพของ
ไทยและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรคใน
ประเทศต่างๆ ในการสร้างพลงัชุมชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่าง
ย่ังยืน ศึกษาและมีส่วนร่วมฝกึทักษะกระบวนการจัดรูปแบบกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และ
ประเมินผลการส่งเสริมสขุภาพ 
  Study new approach for well being and factors that affect to health and 
solutions, applying an approach to change health behavior and practice in the community. 
Study strategy policy to health promotion and health prevention, health policy in 
Thailand and global, process analysis to health promotion and health prevention in other 
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countries to empowerment for health promotion and promoting the community health 
care sustainable, study and participation to practice skill to create activity  for health 
promotion in community and evaluation to health promotion 
 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การส่งเสริมสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Innovation and Technology for Health Promotion 
  ศึกษา สํารวจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 
  Study, survey the innovation and technology for a health promotion at 
present and a trend to the future in international and local, evaluation of innovation and 
technology to affect a learning to health and health promotion, practice to create and 
apply the innovation and technology for health promotion, analysis and evaluation effect 
of innovation and technology to health promotion in the community 
 

(2) วิชาบังคับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management) 
 
1416 101  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ     3(3-0-6) 
    Policy and Strategy in Health System Management 
 หลักการและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและหลักการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์
ด้านสุขภาพ การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
 Principles and processes in establishing public health policies, concepts and 
principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health context 
for formulating strategic health service management and planning leading to 
implementation, evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum compliance 
with the health situations for each area and implementation to achieve the goal of public 
health policies  
 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Systems Development and Management 
 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการองค์การด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับองค์การ
ตามสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาผู้นําด้านสุขภาพ การจัดการแบบมีส่วนร่วม การ
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บริหารจัดการทรัพยากร การกระจายอํานาจในการจัดการระบบสุขภาพ และการประยุกต์หลักการ
เศรษฐศาสตรกั์บระบบสาธารณสุข และระบบประกันสุขภาพ 
 Concepts and principles of health organizational management, analysis of 
factors related to the health system development, appropriate improvement and 
development for health service systems according to health sectors which relate to 
environmental, social, and cultural, health leadership development, participatory 
management, resource management, health system management, decentralization and 
the application of economic analysis in the public health service and health insurance 
systems 
 
1416 103 การจัดการคณุภาพในงานสาธารณสขุ  3(3-0-6) 
 Quality Management in Public Health 
 หลักการ ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การปรับปรุง
คุณภาพ ระบบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ  กลยุทธ์และการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข ระบบ
มาตรฐานคุณภาพในงานสาธารณสุข   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบการจัดการคุณภาพด้าน
สาธารณสุขของไทยและนานาชาติ 
 Principles and theories of quality management, quality control, quality 
planning, quality improvement, quality standard and accreditation, strategies and 
quality management for public health, health care and the health services standard, 
analysis and comparison of the public health standard, quality  of Thai and International 
public health systems 
 
1416 104 การจัดการสาธารณสขุในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  3(3-0-6) 
 Public Health Management in Local Administration Organization 
 หลักการและแนวคิดของการจัดระบบบริการสาธารณสุขในหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
โครงสร้างและระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉยัปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงานสาธารณสุขในท้องถิ่น การประเมินโครงการและจดัทําแผนงาน
สาธารณสุขส่วนท้องถิ่น การกระจายอํานาจและถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข และการคลังด้านสุขภาพใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขในท้องถิ่น 
 Principles and concepts of public health programs at a local level, 
organization and  public health system in local level, public health problem analysis and 
diagnosis for local level,  strategic management for public health programs, evaluation of 
public health projects, decentralization and delegation of public health  
functions and activities and local governmental financial management, development of 
local public health networks 
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 (3) วิชาบังคับวิชาเอกอนามัยสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
 
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Pollution Management  
 หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อม แหลง่กําเนิด ประเภท 
ปริมาณของมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุมและการจัดการมลพิษ เทคโนโลยีการประยุกต์เพ่ือ
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ มาตรการทางกฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ สําหรับการ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง การควบคุม การจัดการมลพิษสิ่งแวดลอ้ม ใน
ชุมชน และโรงงาน  
 Principles of environmental pollution management, pollution impacts, 
sources, types, quantity of pollutants, technology for pollution control and management, 
application of technologies in preventing health impacts from pollution, laws and 
regulations for pollution control, case studies of risk assessment, controlling, 
environmental pollution management in the community and industry  
 
1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Toxicology 
 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งกําเนิด ประเภท ปริมาณของสารพิษ กลไกการเกิดพิษ
ต่อร่างกายมนุษย์ การประเมนิสารพิษในสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และการจัดการความ
เสี่ยงสุขภาพ  การประยุกต์การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงาน 
 Principles of environmental toxicology, sources, types, quantity of toxicants, 
toxicity mechanisms to human health, toxicant assessment in an ambient environment, 
health risk assessment and management, application of technologies for toxicant control 
in the community and industry 
 
1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ   3(2-2-5) 
 Environmental and Health Impact Assessment 
 หลักการของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ  วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณคา่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ สิ่งคุกคามต่อสขุภาพ การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ 
การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น) การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ) การติดตามตรวจสอบ มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ กรณีศึกษาและการดู
งานภาคสนาม 
 Principles of environmental and health impact assessment (EHIA), EHIA laws, 
methodology for EHIA and environmental and health impact analysis (environmental 
resources, human use value, health risk factors, health data collection, physical 
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examination), participation, health risk assessment (qualitative and quantitative), 
monitoring, mitigation measures, and case studies and field trips 
 
1417 104  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย      3(2-2-5) 

Environmental Health Disaster Management 
   หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย  การเตรียมความพร้อมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย การลดผลกระทบที่มีต่อสขุภาพอนามัยอันเน่ืองมาจากสาธารณภัย ได้แก่ การ
จัดหานํ้าสะอาด (การตรวจสอบคุณภาพนํ้า เก็บตัวอย่าง การบําบัด และการประเมินผล) การจัดการอาหาร
ปลอดภัย (การพิจารณาแหล่งที่มาของอาหาร สถานประกอบอาหาร การป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่มี
อาหารเป็นสื่อ) การจัดการนํ้าเสีย (การบําบัดนํ้าเสียกรณีมกีารร่ัวไหลจากระบบ) การจัดการมูลฝอยและขยะ
อันตราย การควบคุมพาหะนําโรค การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย (การวางแผนและการพิจารณาการดําเนินงาน
ของศูนย์พักพิง) และการควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์สาธารณภัย 

Principle of environmental health disaster management, environmental health 
disaster preparedness, mitigation resources for health; drinking water (common tests, 
sampling, treatment and assessment), food safety (considerations for mass feeding and 
reopening food establishments, food-borne disease protection), wastewater (assessment 
and response to wastewater spills from onsite (septic) and public sewer wastewater 
systems), solid waste and hazardous waste management, vector control, shelters (shelter 
types and processes for conducting an environmental health shelter assessment), 
communicable diseases in disasters  
 

3)หมวดรายวิชาเลือก    
  

(1) รายวิชาเลือกวิชาเอกการสง่เสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Promotion and Health Behavioral Development) 
 
1415 201  สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Seminar on Health Promotion and Health Behavioral Development 
 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน  การวิเคราะห์และอภิปรายถึงอิทธิพลทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มต่ีอปัญหาสาธารณสุข กรณีศึกษาการแก้ปัญหาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพสู่คุณภาพชีวิต 
 Concepts and principles of analyses on health behavior problems Health 
promotion at individuals, family and community related to current social environments.  
Analyses and discusses on socioeconomic environmental, economic and political factors 
affecting community health status.  Case studies on behavioral health problems, and 
those developments for quality of life 
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1415 202  ภาวะผู้นําในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
 Leadership in Public Health 
 สิ่งแวดล้อมของภาวะผู้นํา คุณลักษณะของผู้นําที่ดีทางด้านสาธารณสุข การศึกษาพฤติกรรม
เก่ียวกับภาวะผู้นํา ทฤษฎีเป้าหมาย รูปแบบภาวะผู้นํา 
 Organizational context of leadership, the leadership trait,the characteristics of 
a good public health leaders, behavioral studies about leadership styles, theories, goal 
and leadership models 
 
1415 203 การให้คาํปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Behavior Counseling 
 แนวคิดและหลักการของเทคนิคการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ กระบวนการให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มเพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ การให้คําปรกึษาด้านพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล กรณศีึกษาวิธีการให้
คําปรึกษาด้านสุขภาพแบบกลุ่มและรายบุคคลแบบต่างๆ 
 Concepts and principles of health counseling techniques, group counseling 
for behavioral changes, individual health counseling, case studies on the health of 
individual and collective health counseling 
 
1415 204 การใชค้อมพิวเตอร์สาํหรบังานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
 Computer Application in Health Behavioral Sciences Research 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานข้อมูลเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ในการเตรียมข้อมูล การพิมพ์ข้อมูล การตรวจแก้ไขข้อมูล การเขียนคําสั่งวิเคราะห์ข้อมูล การทาํ
ตารางวิเคราะห์ การอ่านและแสดงผลการวิเคราะห์ การใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านพฤติกรรม
ศาสตร์สุขภาพ 
 Basic knowledge about computers, software programs used for management 
of behavior sciences data, preparation, printing, modifying, writing data-analysis 
commands, creating analysis tables, interpreting, presenting the outcomes, and choosing 
proper statistics to analyze behavioral  sciences data 
 
 
1415 205 การสรา้งทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Team Building for Health Behavioral Development 
 ทฤษฎีของกลุม่ พลวัตกลุ่ม กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ การทํางานเป็น
ทีม การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีมงานต่างๆ กรณีศึกษาการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
 Theories of social groups, dynamic, influences of the social group on 
behavioral development, team building teamwork analysis, case studies on health team 
efficiency 
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1415 206   การดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ      3(3-0-6) 
  Elderly Health Care   
      การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สังคมผู้สูงอายุ สุข
ภาวะผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การดูแลระยะสุดท้าย และคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
     Ageing process in physical, emotional, social and spiritual domains, ageing 
societies, healthy ageing, long-term care in ageing societies, holistic ageing care, palliative 
care and quality of life in older people     
 
1415 207   กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมโภชนาการ     3(3-0-6) 
     Nutrition Promotion Strategies and Method 

หลักการและแนวคิดในการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาพ กลยุทธ์และสรา้งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ การเลือกใช้กล
ยุทธ์ วิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับวัยและกลุม่เป้าหมาย 
   Principles and concept of development , health promotion, strategy and health 
promotion in nutrition , the theories in social psychology relates to food and nutrition, 
strategy selection age-appropriate and prospects 
 

(2) รายวิชาเลือกวิชาเอกการจัดการระบบสขุภาพ (Health Systems Management) 
 
1416 201 สัมมนาการจัดการระบบสขุภาพ         3(2-2-5) 
 Seminar on Health System Management 
 การศึกษา ค้นคว้า นําเสนอ และอภิปรายผล การจัดการระบบสาธารณสุข 
 Literature review and data retrievals of selected public health system 
management topics, presentation and discussion of selected research articles 
 
1416 202 การวิจัยเชงิคณุภาพในงานสาธารณสขุ 3(2-2-5) 
 Qualitative Research in Public Health 
 หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและการ
เผยแพร่ การประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
 Principles and concept of quality research, design and method of quality 
research, data collecting, data analyzing, report, publication  and application of quality 
research in public health 
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1416 203 การเปรียบเทียบระบบสขุภาพสากล 3(3-0-6) 
 Comparative International Health System  
 หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการกําหนดและ
ออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล การประยุกต์ใช้
แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 
 Principles and concept of the international health system, influential 
determinants and factors  of health system designs, lessons and experiences in 
international health systems, application and applied methods of international health 
systems  in the Thai health care system 
 
1416 204 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน 3(3-0-6) 
 Situation and Indications  of the Tropical Diseases  
 สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน สาเหตุและปัจจัยแวดล้อมของการเกิดโรคเขต
ร้อนชนิดต่างๆ ตัวช้ีวัดและดัชนีทางสุขภาพของโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ วิธีการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้
เกิดโรคเขตร้อนในประเทศไทย  การควบคมุและป้องกันโรคเขตร้อน การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเก่ียวกับโรคเขตร้อนในประเทศไทย 
 Situation analysis and epidemiology of tropical diseases, causes and related 
factors  of tropical diseases, health indicators and health indices diseases of the above, 
study method of causes, factors, control and prevention of these diseases in Thailand, 
research and development topics related to the control of tropical diseases in Thailand 
 
1416 205 การจัดการคณุภาพบริการในโรงพยาบาล 3(3-0-6) 
 Quality Management in Hospital Service 
 หลักการ  แนวคิด ประวัติ  และ การบริหารคุณภาพโดยองค์รวมในการจดัการคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล ระบบมาตรฐานและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการประเมิน องค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล ประเด็นวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล 
 Principles, concepts,  history, and total quality management in the hospital 
care systems; hospital accreditation systems and assessment; organizations and related 
institutions of quality management in hospital care; research and development topics in 
hospital quality service management 
 
1416 206 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Policy in Public Health 
 หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข  
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข 
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 Principles, rationales and processes in establishing public policies in public 
health, analysis of results, implementations, assessment to achieve the goal of those 
public policies in public health 
 
1416 207   การจัดการระบบสขุภาพปฐมภูมิ     3(3-0-6) 
  Primary Care Management 
  หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานทางสาธารณสุข และการสาธารณสุข หลักการระบาดวิทยา
และการควบคมุโรค หลกัการสถิติและการวิจัยทางสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
พฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสุขภาพและระบบสุขภาพ การประยุกต์หลักและแนวคิดทางสาธารณสุข
ศาสตร์ในการดําเนินงาน 

  Principle and concepts of health , principles of epidemiology and 
communicable diseases, biostatistics and health research, environmental health and 
occupational health, health behavioral and health promotion , health system 
management and development, application of concepts of public health in health 
activities and works 
 

(3) รายวิชาเลือกวิชาเอกอนามัยสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
 
1417 201 สัมมนาการอนามัยสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 Seminar on Environmental Health 
 สัมมนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศ การศึกษาคน้คว้า
พิเศษรายกรณี การวิเคราะห์ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
วิจัยประเด็นสําคัญต่างๆ ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Seminar on current environmental health problems of Thailand and other 
countries, research on special case studies, critical appraisals analysis and synthesis on 
environmental health problems, guidelines on environmental health research topics 
 
1417 202  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย    3(2-2-5) 
 Industrial Hygiene and Safety 
 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงาน
ในโรงงาน หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการ
และการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาหรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพของคนงานในโรงงาน มาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยจากการทํางาน กรณีศึกษาการดําเนินงาน        สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในโรงงาน 
 Principles of industrial hygiene and safety, an analysis of environmental and 
employees’ health in industries, methods of healthy environmental and workplace 
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management in industrial manufacturing, measures and practices in preventing health risks 
in industrial settings, methods of industrial safety management, control, measures and 
practices in accidental prevention, case studies of industrial hygiene and safety in some 
selected industries 
 
1417 203  ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
 Environmental Health Biology 
 หลักชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวคิดและการปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศวิทยาสุขภาพ 
การใช้ดัชนีชีวภาพประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคต่างๆ เก่ียวกับตรวจวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการใช้ดัชนีชีวภาพในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Principles of environmental health biology, concept of ecosystem health and 
practices, application of bio-indicator in quantifying health impact, biological technique on 
assessing environmental health, case studies on biological indices applied to 
environmental health 
 
1417 204  การจัดการของเสียขั้นสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Waste Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการของเสีย ระบบการกําจัดของเสียขั้นสูง การจัดการของเสียชุมชน
และอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ เก่ียวกับการจัดการของเสีย กรณีศกึษาการจัดการของเสีย
ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 Concepts and principles of waste management, advance waste treatment 
systems, management of community and industrial waste, laws and regulations relating to 
waste management, case studies on community and industrial waste management 
 
1417 205  การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง    3(2-2-5) 
 Air and Noise Pollution Management 
 หลักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง แหล่งกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศและ
เสียง เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียง 
กรณีศึกษาการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 Principles of air and noise pollution management, sources of air and noise 
pollution, techniques for examining air and noise quality, air and noise pollution 
prevention and control, case studies of air and noise pollution management practices 
 
1417 206  การควบคุมพาหะนาํโรคทางสาธารณสขุ    3(2-2-5) 
 Vectors Control in Public Health 
 การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค ชีววิทยาของสัตว์และแมลงนําโรค โรคติดต่อที่เกิด
โดยมีสัตว์แมลงนําโรคเป็นพาหะและระบบการติดต่อ เทคนิคการควบคุมและกําจัดสัตว์แมลงพาหะนําโรค 
สารกําจัดแมลง และความปลอดภัยต่อสุขภาพ กรณีศึกษาโรคและพาหะนําโรค การควบคุมและป้องกัน 
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 Principles of animal and insect vectors control, biology of insects and animal 
vectors, communicable diseases caused by animals and insect vectors, and their infection 
mechanisms, techniques on insect and animal vectors control, pesticides and health 
safety, case studies on diseases and their insect and animal vectors transmission, control 
and prevention methods 
 
1417 207  ระบบการจัดการเหตุรําคาญในทีส่าธารณะ    3(2-2-5) 
 Public Nuisance Complaints Management System 
 หลักการตรวจสอบเหตุรําคาญ ชนิดของเหตุรําคาญ กฎหมายและข้อกําหนดเกี่ยวกับเหตุ
รําคาญ การจัดการปัญหาเหตุรําคาญ กรณศีึกษาปัญหาเหตุรําคาญและการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 
 Principles of nuisance complaints inspection, types of nuisance complaints, 
laws and regulations associated with nuisance control, nuisance management, case study 
practices on nuisance complaint management in Thailand and other countries 
 

4) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
 
1418 899 วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การทําวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข  ภายใต้คําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
  Conducting research in order to generate a new body of knowledge or 
resolve problems in the public health areas, under a supervision of thesis advisory 
committee  
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คําอธบิายระบบรหัสวิชา  
 ประกอบด้วยเลข  7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมาย  ดังน้ี 

  เลขรหัสตัวที่ 1-2  หมายถึง คณะ  
  เลขรหัสตัวที่ 3-4 หมายถึง สาขาวิชา 
  เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน  

   เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง แขนงวิชาในสาขาวิชา  
  เลขรหัสตัวที่ 7 หมายถึง ลําดับของรายวิชา 

  คําอธบิายหนว่ยกิต - ชั่วโมง  ประจําวิชา   ......( 1 - 2 - 3 ) 
   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

  ตัวเลขหน้าวงเล็บ     หมายถึง จํานวนหน่วยกิต  
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง บรรยาย  
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง ปฏิบัติการ  
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง ศึกษาด้วยตนเอง  
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3.2  ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง่ และคณุวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน(ชม. /สัปดาห์) 

สถาบนัการศกึษา ปีที่สาํเร็จ 2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวจินดา
วัลย์ วิบูลย์อุทยั 

3-4099-00375-
XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด. (ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม) 
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2549 
2544 
2535 

33.49 33.49 33.49 33.49 

2 นางสาวกัลยา 
หาญพิชาญชัย 

3-4099-00940-
XX-X 

อาจารย์ Ph.D. (Public Health) 
วท.ม. (สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัย) 
วท.บ. (สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2556 
2549 

 
2546 

24.40 24.40 24.40 24.40 

3 นายจตุพร 
เหลืองอุบล 

3-4099-00197-
XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (ประชากรและ 
การพัฒนา) 
พบ.ม. (ประชากรและ 
การพัฒนา) 
วท.บ. (เคม)ี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 
 

2541 
 

2536 

25.50 25.50 25.50 25.50 

4 นายชัยวุฒิ 
บัวเนี่ยว 

3-9002-00072-
XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2555 
 

2551 

30.64 30.64 30.64 30.64 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน(ชม. /สัปดาห์) 

สถาบนัการศกึษา ปีที่สาํเร็จ 2560 2561 2562 2563 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
(เคม-ีชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2547 

5 นางนิจฉรา     
ทูลธรรม 

3-4505-00662-
XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหารและโภชนาการ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
 

2552 
2548 

14 14 14 14 

6 นาย 
สันติสิทธิ์ 
เขียวเขิน 

3-6607-0037-
XX-X 

อาจารย์ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ศศม.(การส่งเสริมสุขภาพ) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช

2556  
2540 
2535 

36 36 36 36 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

-ไม่ม-ี 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

ไม่ม ี
 4.2  ช่วงเวลาท่ีจัดประสบการณ์   

ไม่ม ี
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

ไม่ม ี
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 

  นิสิตต้องทําวิทยานิพนธ์ โดยจะต้องการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ต้องสอดคล้องกับสาขาที่
เรียน  และมีการนําเสนอ การสอบ และ ส่งเล่มรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ   
การทําวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องเสนอหัวข้อและได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อน จึงจะ

สามารถเริ่มดําเนินการได้ และในการทําวิทยานิพนธ์จะต้องทําตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
อย่างเคร่งครัด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้:  
นิสิตต้องเข้าใจกระบวนการทําวิจัย และสามารถในการใช้เครื่องมือในการทําวิจัย และสามารถ

ทําวิจัยที่มีคุณภาพได้ โดยนิสิตจะต้องสามารถมีความรู้ และทักษะได้แก่ 
  1)  มีองค์ความรู้จากการวิจัย การทําโครงงาน 
  2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  4)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5)  สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
  6)  สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา   

ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษาที่ 2 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต   

วิทยานิพนธ์  จํานวน  12  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  :   
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลอืกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวขอ้
หรือวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจ 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต 
และสมุดบันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน วิทยานิพนธ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคม ีเป็นต้น 
 5.6 กระบวนการประเมินผล : (กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน) เช่น 
  1)  ประเมินคณุภาพวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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  2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการ
สังเกต  จากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร  
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ ์ กิจกรรมของนสิิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย 

การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมมีนุษย์สัมพันธ์ทีดี่ 

มีพฤติกรรมในการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ 

ด้านภาวะผู้นํา และการทํางาน
เป็นทีม 

กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษา
ต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทาํงาน
ตลอดจนกําหนดให้ทุกคนมสี่วน
ร่วมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือ
เป็นการฝึกใหนิ้สิตได้สร้างภาวะ
ผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี  

มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้
นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการสอดแทรกเรื่อง จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
รายวิชา 

มีจริยธรรมในการทํางานร่วมกับ
ชุมชน 

จิตสาธารณะ มีการสอดแทรกเรื่อง ความ
เสียสละแก่ส่วนร่วม และความมี
เมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ 

กิจกรรมเสรมิหลักสูตร เช่น การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
การบริการสังคม 

มีวินัยและความรับผิดชอบ สร้างกติกาที่จะสร้างวินัยให้กับ
นิสิต  

การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน เสริมความกล้าในการ
เสนอความคิดเห็น ส่งงานตาม
กําหนดเวลา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมข้อมลูการค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
 
ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิง
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  2. สามารถจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคํานึงถึง

 
-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
-การสอนแทรกในรายวิชา 
-การเป็นต้นแบบที่ดีของ
อาจารย์ 

 
-นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
-ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม จากการตรง
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้อ่ืน 
  3. มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงาน
วิชาการ 
  4. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  5. ช้ีนําความถูกต้อง แก้ไขปัญหา
จริยธรรม เพ่ือให้เกิดความชอบธรรม
ของสังคม  
   6.สามารถปกป้องสิทธิของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และกลุม่ประชาชน 

-การจัดกิจกรรม 
-การสอนจากกรณีศึกษา 

เวลาของนิสิตในการเข้าเรียน 
การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการ
ร่วมกิจกรรม  
-ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ  
- ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. ด้านความรู ้
  1.มคีวามรอบรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์
ทางการสาธารณสุข และแนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง สามารถนํามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และ
การปฏิบัติเป็นองค์รวม 
  2.มคีวามรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัย
ทางการสาธารณสุขและเฉพาะ
สาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  
  3 .สามารถใ ช้ผลการวิจัยในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะ
สาขาวิชา  
  4.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่อง
ต่างวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชากร  

 
-ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการบรรยายโดยเน้น
หลักการและทฤษฎี 
-การศึกษาด้วยตัวเองโดยการ
ทํารายงาน การทําวิจัย 
-การจําลองสถานการณ์เพ่ือให้
นิสิตแก้ปัญหา 
-การเชิญผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอกท่ีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง 

 
- ประเมินจากการสอบย่อย 
ก่อนเรียน และหลังการเรียนรู้ 
- ประเมินจากการทํารายงาน 
และการนําเสนอของนิสิต 
- ประเมินจากการสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์
ความรู้จากศาสตร์ทางการสาธารณสุข
และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไป
พัฒนางานด้านสาธารณสุขและเฉพาะ
สาขาวิชา 
  2.สามารถบูรณาการความรู้จาก
ทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องและหลกัฐานเชิง

 
-สอดแทรกทักษะการมี
วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์
สิ่งต่างๆ 
- การบรรยายจากอาจารย์
ผู้สอน 
-ฝึกฝนการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา 

 
- ประเมินจากการทํารายงาน 
และการนําเสนอของนิสิต 
- ประเมินจากการสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค 
- ประเมินจากการนําแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้กับงาน และ
ชีวิตประจําวัน 
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม 
  3.มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์รูปแบบ /นวัตกรรม/
แนวปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค สําหรับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่และชุมชน  
  4.สามารถวิเคราะห์ วางแผน กํากับ 
และประเมินผลโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขทีซ่ับซ้อนของบุคคล 
ครอบครัว กลุม่และชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
- การศึกษาด้วยตัวเองและ
นําเสนอในช้ันเรียน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.มีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพและการมีส่วนรว่มของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ในการ
ดําเนินงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
  2.มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซบัซ้อน
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
  3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพละ
สังคมได้อย่างต่อเน่ือง 
  4.แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นําได้
อย่างเหมาะสม สามารถประสานงาน
และร่วมทํางานเป็นทีมกับสหสาขา
วิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆเพ่ือให้บรรลุ
ผลลัพธ์ 

 
 
 
-ใช้การสอนโดยการกําหนด
กิจกรรมให้นิสติต้องทํางานกลุ่ม 
หรือต้องไปประสานงานหรือขอ
ความร่วมมือกับผู้อ่ืน เช่น การ
ขอข้อมูล การสัมภาษณ์ 
การศึกษาชุมชน โดยมีการ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
-การมอบหมายงานกลุ่ม 

 
 
 
-ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิต โดยการ
สังเกต 
- ประเมินจากการทํารายงาน 
และการนําเสนอของนิสิต 
- ประเมินจากการนําแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้กับงาน และ
ชีวิตประจําวัน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหส์ื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 
  1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและสถิติเพ่ือนํามาใช้ศึกษา
ค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ ได้ 
  2.สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมี

 
 
-บรรจุความรู้ทางชีวสถิติศาสตร์ 
และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
อยู่ในรายวิชาของหลักสูตร 
รวมถึงฝึกทักษะการใช้

 
 
-ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิต โดยการ
สังเกต 
- ประเมนิจากการทํารายงาน 
และการนําเสนอของนิสิต 
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ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  3.สามารถเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
และผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล  
 

โปรแกรม 
-ฝึกทักษะการสื่อสารทุกด้านใน
การเรียนการสอน 
-ฝึกทักษะการนําเสนอผลงาน 
เช่น การนําเสนอด้วยวาจา การ
นําเสนอด้วยโปสเตอร์ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสติ
ได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง 
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
-จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกรายวิชา 

- ประเมินจากการนําแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้กับงาน และ
ชีวิตประจําวัน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping)  
 
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
    3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  2. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อ่ืน 
  3. มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ 
  4. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  5. ช้ีนําความถูกต้อง แก้ไขปัญหาจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมของสังคม  
   6. สามารถปกป้องสิทธิของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มประชาชน 
 
    3.2 ด้านความรู้  
        1. มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระของศาสตร์ทางการสาธารณสุข และแนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สามารถนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการปฏิบัติเป็นองค์รวม 
        2. มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยทางการสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  
        3. สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา  
        4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องต่างวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชากร  
 
    3.3 ด้านทักษะทางปญัญา   
       1. สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือนําไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา 
       2.  สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
       3.  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์รูปแบบ /นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค สําหรับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน  
  4.  สามารถวิเคราะห์ วางแผน กํากับ และประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

        1. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในการ
ดําเนินงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
        2.  มีความสามารถในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์  
        3.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพละสังคมได้อย่างต่อเน่ือง 
        4.  แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานและร่วมทํางานเป็นทีม
กับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ 
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  3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือนํามาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ ได้            
        2.  สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
        3.  สามารถเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 

       หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก                             หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 
 

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

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                      
1414 001 แนวคิดและหลักการด้านสาธารณสุข 

Concept and Principles of Public 
Health 

                     

1414 002 ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ 
Integrated Health System 

                     

หมวดวิชาแกน                      

1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
Environmental and Occupational 
Health 

                     

1414 102 ระบบสุขภาพและการจัดการ 
Health System and Management 

                     

1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

                     

1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Applied Epidemiology 

1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้าน
สาธารณสุข 
Public Health Behavioral and Health 
Promotion 

                     

1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public 
Health 

                     

หมวดวิชาบังคับ                      

วิชาบังคับกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

                     

1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ 
Health Promotion Theory and 
Applications 

                     

1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
Integrated Approaches for Community 
Health Development 

                     

1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
New Approach to Health Promotion 

                     

1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
สุขภาพ 
Innovation and Technology for Health 
Promotion 

วิชาบังคับกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ                      

1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบ
สุขภาพ    
Policy and Strategy in Health System 
Management 
 

                     

1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 
Health Systems Development and 
Management 

                     

1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Quality Management in Public Health 

                     

1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
Public Health Management in Local 
Administration Organization 

                     

วิชาบังคับกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                      

1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Environmental Pollution Management 

1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

                     

1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ   
Environmental and Health Impact 
Assessment 

                     

1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณ
ภัย  
Environmental Health Disaster 
Management 

                     

วิชาเลือกกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

                     

1415 201 
 

สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 
Seminar on Health Promotion and 
Health Behavioral Development 

                     

1415 202 ภาวะผู้นําในงานสาธารณสุข 
Leadership in Public Health 

                     

1415 203 การให้คําปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Health Behavior Counseling 

1415 204 การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Computer Application in Health 
Behavioral Sciences Research 

                     

1415 205 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Team Building for Health Behavioral 
Development 

                     

1415 206 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Care   

                     

1415 207 กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมโภชนาการ 
Nutrition Promotion Strategies and 
Method 

                     

วิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ                      

1416 201 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 
Seminar on Health System 
Management 

                     

1416 202 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
Qualitative Research in Public Health 

                     

1416 203 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Comparative International Health 
System 

1416 204 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศ
เขตร้อน 
Situation and Indications  of the 
Tropical Diseases 

                     

1416 205 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 
Quality Management in Hospital 
Service 

                     

1416 206 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสขุ 
Public Policy in Public Health 

                     

1416 207 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
Primary Care Management 

                     

วิชาเลือกกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                      

1417 201 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Seminar on Environmental Health 

                     

1417 202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
Industrial Hygiene and Safety 

                     

1417 203 ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Biology 
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รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1417 204 การจัดการของเสียขั้นสูง 

Advanced Waste Management 

                     

1417 205 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
Air and Noise Pollution Management

                     

1417 206 การควบคุมพาหะนําโรคทางสาธารณสุข 
Vectors Control in Public Health 

                     

1417 207 ระบบการจัดการเหตุรําคาญในที่สาธารณะ 
Public Nuisance Complaints 
Management System 

                     

หมวดประสบการณ์วิจัย                      

1418 899 วิทยานิพนธ์   
Thesis    
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลประเมินผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 หมวดที่ 6 ข้อ 34 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  :  
  - ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  
           -  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                   
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินการสอบโดย
กรรมการทวนสอบภายใน (ประเมินไขว้) ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ 

 - การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาํได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลต่อคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2557 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา การรับปริญญา หรอืประกาศนียบัตร 
แผน  ก  แบบ  ก  2      

1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย               
ไม่ตํ่ากว่า  3.00   จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   และ 

2)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    โดยคณะกรรมการ            
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  และ 

3)  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์    หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน    
หรือ ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม   (Proceeding) และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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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 การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4  กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

           2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ  การประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
             2.1.2  การเพ่ิมพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมยั  

 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
              2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
              2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ  เพ่ือให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
   2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
             2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย  
              2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ  ของคณะ  
             2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ  ของคณะ และของมหาวิทยาลัย  
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หมวดท่ี  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 1)  ในการบริหารหลักสูตร  จัดให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ จํานวนไม่น้อย

กว่า  3 คนประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  
 2)     มีประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 3 คน 

และอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือทําหน้าที่บริหารหลักสูตร และดําเนินงานด้านประกันคุณภาพหลักสตูร
และจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3)    จัดให้มผีูป้ระสานงานในการจัดตารางเรียนตารางสอน  จัดวัสดุ  อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอน  สถานที่  และอาจารย์ผูส้อน  

4)    จัดให้มีการติดตาม  ประเมินหลักสูตร  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  

5)    มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้ นอกจากน้ันยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจํานวนและคุณภาพ
จากข้อมูลของ กระทรวงสาธารณสุข และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมวิชาการประจําปี 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจํา
ทุกปี และแจ้งผลการสํารวจให้กับอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมลู  สําหรบัการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความ     
พึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนิสิต 

3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกเข้าศึกษา จากผลคะแนนการสอบ
เข้า ทั้งรายวิชาเฉพาะสาขา และวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์
เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  

3.2 หลักสูตรสง่เสริมพัฒนานิสิต 
(1) กําหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาศักยภาพที่จําเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 เช่น ใหก้ารอบรมการสืบคน้ข้อมูล
ในฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิก การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปที่จําเป็น และการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ  

(2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุก
คน โดยนิสิตทีม่ีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะ
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ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิต และทุกคนต้องกําหนดตารางเวลา เพ่ือให้
นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้   

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินใน
รายวิชาใด สามารถที่จะย่ืนคาํร้องขอดูคะแนน และวิธีการในการประเมนิผลของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาได้ 

3.3 หลักสูตรมกีารติดตามข้อมูลทีแ่สดงผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ :  
 1)  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ : (ระบุคุณสมบัติ 

ประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการ เช่นปฐมนิเทศ อบรมวิธีการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การผลิตสื่อการสอน ปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บทความความรับผิดชอบต่อ
หลักสูตร  รายวิชา และผลการเรียนรู้ของนิสิต จัดทําคู่มืออาจารย์ การใช้เทคโนโลยีในการสอน 

(1) มีการคัดเลอืกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(2) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชา การประเมินผลการเรียนรู ้

(3) ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เช่น รายละเอียดหลักสูตร คูม่ือการศึกษาและหลักสูตร คูม่ืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

(4) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

2)  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์  
 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง

ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะการสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา  รวมถึงการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดดําเนินการทุกปีการศึกษา 

 การพัฒนาวิชาการ  ได้แก่ ทักษะการวิจัย การขอตําแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ   
โดยการสัมมนาทางวิชาการให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นประจําทุกปีการศึกษา เช่น การสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาตําแหน่งวิชาการ การสัมมนาการวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 การพัฒนาวิชาชีพ เช่น การศึกษาดูงานในหน่วยงานวิชาชีพสาธารณสุข  
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

 คณะกรรมการบริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
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4.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเสริมความรู้

และความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านที่สําคัญทางสาธารณสุข  
 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   การประกันคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
         เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต จงึกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการอย่างสม่ําเสมอ แลว้นํา
ผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
   การบริหารหลกัสูตร ดําเนินการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยมีเกณฑ์ให้จดัทํา
คําอธิบายรายวิชา แผนการสอน และมีการติดตามประเมินผลโดยคณาจารย์ของคณะ พร้อมทั้งมีการติดตาม
ความคิดเห็น และประเมินอาจารย์โดยนิสิตเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอน เพ่ือเสริมสร้างให้กระบวนการ 
การเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้นิสติ ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้วยตนเอง  
จากแหล่งข้อมลูต่างๆ การพัฒนาหลักสูตร กําหนดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมยั และสอดคลอ้งกับภาวะปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้าอย่างเหมาะสม 
   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 
และนิสิตสามารถศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ตํารา และวารสารอ่ืนๆ ได้จากสาํนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย 
นิสิตสามารถสบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ี        
ยังสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําเอกสารประกอบคําสอน เอกสารคําสอน ตํารา E-learning เพ่ือสร้างสมรรถนะ
ทางการเรียนและการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    สนับสนุนการให้คําแนะนํานิสติ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนํานิสิตทุกด้าน 
    การพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรทุก 2 ปี จากนิสิตผู้เรียน  ผูใ้ช้มหาบัณฑิต 
และอาจารย์ผูส้อน เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ประกอบการกําหนดรูปแบบ และเน้ือหาในการเรียนการสอน   
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมคีวามทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
       คณะสาธารณสุขศาสตร ์ จดัสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี เพ่ือจัดซื้อตํารา สือ่การ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
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6.2  ทรัพยากรการรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
        6.2.1 สถานที ่
 

ลําดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวน 
ที่มีอยู่ 

จํานวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย  
(ขนาด 32-277 ที่น่ัง) 

41 - คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางสาธารณสุข 5 - คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

3 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 - คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

4 ห้องประชุม / สอบวิทยานิพนธ์ 3 5 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

 
     6.2.2 อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน  

จะใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามหรือที่ศูนย์บริการการศึกษาภายนอก อาทิเช่น 

 
ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 

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



70 
 

 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ จํานวน (เครื่อง) 
19 เครื่องควบคุมไฟ  2 

 
  6.2.3 ทรพัยากรห้องสมุด 
 

จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน/และที่เก่ียวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะ 

หนังสือภาษาไทย 17,582 - 
หนังสือภาษาอังกฤษ 19,935 - 
วารสารภาษาไทย 46 - 
วารสารภาษาอังกฤษ 30 - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
ซีดีรอม  
วิดีโอเพ่ือการศึกษา  

10 ฐานข้อมูล 
-Academic Search Premier  
-ACS+ACS Archives  
-Education Research 
Complete  
-EMERALD Management 
Plus  
-H.W.Wilson  
-lSI Web of Science  
-ProQuest Dissertation & 
Theses  
-ScienceDirect  
-SpringerLink  
-Wiley-Blackwell 

- 

อ่ืน ๆ ให้ระบุ เช่น แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ผ่าน
เครือข่าย Internet 

2 ฐานข้อมูล 
-ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-ฐานข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสโ์ครงการ 
ThaiLiS (TDC) 

- 

หมายเหตุ  นิสิตใช้บริการทรัพยากรจากสํานักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  1) มีห้องเรียนที่มสีื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ืออํานวยให้แก่คณาจารย์

สามารถปฏิบัติงานด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ซึ่งนิสิตสามารถใช้ในการคน้หาความรู้  และใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
  3) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล  สนับสนุน  ใหค้ําปรึกษา  เช่น  ด้านการลงทะเบียน ด้านการขอ

สอบ  เป็นต้น 
  4) มีซอฟแวร์สําหรับประมวลผลข้อมูลในการวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล

ข้อมูลของนิสิตและคณาจารย์ 
  5) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้อ  หนังสือ  ตํารา  ให้แก่นิสิต 
  6) มีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต 

 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 มีอาจารย์ประสานงานหลักสตูรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะประสานการจัดซื้อจัดหา

หนังสือเพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการเรียนการสอน และทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา 
สื่อการเรียนการสอนประจําหลักสูตร นอกจากน้ีจะมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์พร้อม
ทั้งแจ้งต่อผู้บริหารเพ่ือดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไป 
  

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกําหนด ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (key performance 
indicators) เพ่ือใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี ที่ระบุไว้ในหมวด    
1-6 และสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ดังน้ี 

 
ที่ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่าง
น้อย ก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  

X X X 

4 มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้าม)ี ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

X X X 
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ที่ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้าม)ี ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ หรือการบริหารจัดการหลักสูตร หรอือ่ืนๆ จาก
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีทีแ่ล้ว 

X X X 

8 อาจารย์ (ใหม่) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

X X X 

9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร  
และการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

 X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  X 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

จัดให้มีการประเมินเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนทําการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนจากการสอนกลางภาค  ปลายภาค ใช้การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียนของนิสิต   และนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําได้โดยการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ  เพ่ือ
ปรับปรุงและนําไปปรับปรุงการสอนต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ใช้การประเมินโดยนิสิตในช้ันเรียน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยใช้แบบประเมินในการ
ประเมินด้านทักษะการสอน  การใช้เครื่องมือ  การใช้สื่อ  จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยสํารวจข้อมูลจาก 
    2.1 ประเมนิจากนิสิตและศิษย์เก่า 

1) การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตช้ันปีสุดทา้นก่อนจบการศึกษา ในรูปแบบของ
แบบสอบถาม 

2) สําหรับศิษย์เก่า จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม  

    2.2 ประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความเห็นเก่ียวกับหลักสูตร หรือใช้ข้อมูลจาก

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  
    2.3 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่บัณฑิตทํางาน เพ่ือ
ขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร  

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
โท และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม รวมท้ังการผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 1 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อคดิเห็น / จากการประเมิน  
    4.2  วิเคราะห์บทบาทข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร  
    4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 


