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สารบญั 
           หน้า 
หมวดที8 ๑ ขอ้มลูทั 8วไป            ๑ 
หมวดที8 ๒ ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร          ๗ 
หมวดที8 ๓ ระบบการจดัการรกัษา การดาํเนินการและโครงสรา้งของหลกัสตูร      ๙ 
หมวดที8 ๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล       ๓๐ 
หมวดที8 ๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา        ๓๕ 
หมวดที8 ๖  การพฒันาคณาจารย ์          ๓๖ 
หมวดที8 ๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร         ๓๗ 
หมวดที8 ๘ การประเมนิผลและปรบัปรงุการดําเนินการของหลกัสตูร      ๔๑ 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. แผนที8แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร   ๔๓ 
  สู่รายวชิา  
ภาคผนวก ข. คาํอธบิายรายวชิา            ๕๕ 
ภาคผนวก ค. รายละเอยีดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร       ๗๕  
ภาคผนวก ง. สาระในการแกไ้ขปรบัปรงุหลกัสตูร       ๘๙ 
ภาคผนวก จ. ระเบยีบขอ้บงัคบัเกี8ยวกบัการศกึษาที8เกี8ยวขอ้ง      ๙๕ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

หลกัสตูร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต 
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ชื#อสถาบนั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 

 
หมวดที# ๑.  ข้อมลูท ั #วไป 

 

๑.   รหสัและชื#อหลกัส ูตร  
 ภาษาไทย  :  สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 

ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Public Health 
 
๒.    ชื#อปริญญาและสาขาวิชา   
    ภาษาไทย       ชื8อเตม็ :   สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
                   ชื8อยอ่  :   ส.บ. 
     ภาษาองักฤษ   ชื8อเตม็  :   Bachelor of Public Health  
                   ชื8อยอ่  :   B.P.H 
 
๓.   วิชาเอก  ไม่มี 

 

๔.   จาํนวนหน่วยกิตที#เร ียนตลอดหลกัสตูร    

 จาํนวนหน่วยกติที8เรยีนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกติ 
 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร ๔ ปี (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
            แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒)  
 ๕.๒  ภาษาที#ใช้  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิี8สามารถสื8อสารภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื#น เป็นหลกัสตูรของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ            

                  มหาวทิยาลยัมหดิล โดยเฉพาะ 
         ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผ ูส้ าํเรจ็การศึกษา  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 

๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมตัิ /เหน็ชอบหลกัสตูร 
๖.๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ มกีระบวนการปรบัปรงุดงันี' 

 



๒ 

 

 ๖.๑.๑  คําสั 8งโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ ที8 ๐๑๑/๒๕๕๘ วนัที8 ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
   เรื8อง แต่งตั 'งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'ง
   วทิยาเขตอํานาจเจรญิ 

 ๖.๑.๒  โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการปรบัปรุงหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ประจําปี 
   ๒๕๕๘ ระหว่างวนัที8 ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื8อปรบัปรุงหลกัสตูรฯใหส้อดคลอ้งกบั
   พระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ และร่าง มคอ.๑ สภาคณบดี
   คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัปรบัปรุง กนัยายน ๒๕๕๘ และปรบัปรุง
   ตามขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 ๖.๑.๓ คําสั 8งโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ ที8 ๐๙๑/๒๕๕๘ วนัที8 ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ 
   เรื8อง แต่งตั 'งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'ง
   วทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

 ๖.๑.๔  คาํสั 8งมหาวทิยาลยัมหดิล ที8 ๑๗๗/๒๕๕๙ วนัที8 ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื8อง แต่งตั 'ง 
   คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขต
   อํานาจเจรญิ 

๖.๒ ที8ประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาเขต ประจาํโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ    
      มหาวทิยาลยัมหดิล ในการประชุม (วาระพเิศษ) วนัพฤหสับดทีี8 ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๖.๓ ที8ประชุมคณะกรรมการพจิารณากลั 8นกรองหลกัสตูรพจิารณาหลกัสตูร ในการประชุม 
      ครั 'งที8 ๓/๒๕๕๙ วนัที8 ๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๖.๔ ที8ประชุมคณะกรรมการประจาํมหาวทิยาลยัมหดิล พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม  
                ครั 'งที8 ๖/๒๕๕๙ วนัที8 ๒๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๖.๕ ที8ประชุมสภามหาวทิยาลยัมหดิล อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม  
                ครั 'งที8 ๕๐๗/๒๕๕๙  วนัที8 ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที#ม ีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา
เรื8อง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรใ่นปีการศกึษา ๒๕๖๒ (หลงัจากเปิดสอนแลว้ ๓ปี) 
 
๘.  อาชีพที#สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 เป็นนักวชิาการสาธารณสุข  ปฏบิตัิงานเกี8ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพ ควบคุมและป้องกนัโรค โดยใช้
หลกัการของระบาดวทิยาในการวเิคราะหว์างแผนและจดัการโครงการดา้นสาธารณสุขทั 'งในสถานบรกิารสุขภาพ
ทุกระดบั ทั 'งหน่วยงานของรฐั เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8นและองคก์รอสิระ เป็นนักวจิยัหรอืผูช่้วยนักวจิยั
ในโครงการวจิยัด้านสุขภาพหรอืสาขาอื8นๆที8เกี8ยวขอ้งได้และสามารถศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและเอก สาขา
สาธารณสุขศาสตรห์รอืสาขาอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้งได ้
 
 

 



๓ 

 

๙.   ชื#อ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒุิการศึกษาของอาจารยผ์ ู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

๑ ดร.ประเสรฐิ ประสมรกัษ์ อาจารย ์ -ปร.ด. (การพฒันาสุขภาพ
ชุมชน) มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๗ 
-สม. มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๔๕ 
-สบ. มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช: ๒๕๓๙ 

๓๓๕๐๘๐๐๒๙xxxx 

๒ ดร.อําไพ โสรส อาจารย ์ -Ph.D. (Public Health) 
University of North Carolina 
at Chapel Hill: 2558 
-M.Sc. (Water Quality 
Management) UNESCO-IHE 
Institute for Water Education: 
2544 
-วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม)มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๔๒ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๓๕ 

๓๓๔๐๑๐๐๖๗xxxx 

๓ ดร.วงศว์รตุม ์บุญญานุโกมล อาจารย ์ -ปร.ด. (จลุชวีวทิยาทางการ 
แพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๕ 
-วท.ม. (จลุชวีวทิยาทางการ 
แพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๐ 
-วท.บ.(จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๖ 

๓๓๒๐๕๐๐๓๘xxxx 

๔ ดร.อรณุ ีทองอ่อน อาจารย ์ -Ph.D. (Life Science) 
Tokyo Institute of 
Technology: 2556 
-วท.ม. (จลุชวีวทิยา) 

๓๓๔๙๙๐๐๒๙xxxx 



๔ 

 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร
ประชาชน 

มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๘ 
-วท.บ. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี: 
๒๕๔๐ 

๕ ดร.จริาวลัณ์ วนิาลยัวนากูล อาจารย ์ - กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 
มหาวทิยาลยัเนรศวร: ๒๕๕๘ 
- พย.ม. (การพยาบาลแมแ่ละ
เดก็) มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๔๕ 
- ป.พยาบาลศาสตร ์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสทิธปิระสงค:์ ๒๕๓๖ 

๓๓๕๙๙๐๐๑๒xxxx 

  
๑๐.  สถานที#จดัการเรียนการสอน  
       ชั 'นปีที8 ๑       ณ วทิยาเขตศาลายา มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ชั 'นปีที8 ๒ – ๔ ณ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที#จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ก่อให้เกดิการแลกเปลี8ยนทั 'งทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา 
 การสาธารณสุข การเคลื8อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศ ทําให้อาจเกิดผลกระทบต่อการระบบ
 สาธารณสุขของประเทศไทย อาทเิช่น การเกดิโรคระบาด โรคอุบตัใิหม่และโรคอุบตัซิํ'า (Emerging and 
 Reemerging Infectious Disease) ในด้านการศกึษาเพื8อการรองรบัการเคลื8อนยา้ยประชากรในวยัเรยีน
 ดงันั 'นจงึต้องกําหนดหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานเพื8อรองรบัการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร (AUN-QA) 
 และ ตลาดแรงงาน  

  จากสถานการณ์ปัจจบุนัที8มกีารรวมกลุ่มประเทศต่างๆ ใหเ้ขา้มามบีทบาทในการกําหนดทศิทาง
 และวสิยัทศัน์รว่มกนั โดยมกีารเชื8อมโยงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นเครอืข่าย ดงัเช่น การเปิด
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) ซึ8งประเทศไทยเป็นหนึ8 งในสมาชิก อาจนํามาสู่การ
 เปลี8ยนแปลงที8สําคญั ซึ8งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซยีนดว้ยกนั มอีสิระเดนิทางเขา้-
 ออก ภายในกลุ่มประเทศไดง้า่ยมากขึ'น ก่อใหเ้กดิการเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยไดอ้ย่างเสร ีสิ8งหนึ8ง
 ที8จําเป็นต้องคํานึงทางด้านสาธารณสุข คอื ปัจจยัต่างๆ ที8อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่
 ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาของแรงงานขา้มชาตทิี8เพิ8มสูงขึ'นในอนาคต โรคระบาดต่างๆ รวมถงึโรคติด
 เชื'ออุบัติใหม่ที8อาจเกิดขึ'น ความเพียงพอต่อทรพัยากรอาหาร รวมถึงความทั 8วถึงในการให้บรกิาร



๕ 

 

 ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และปัจจยัอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง เพราะฉะนั 'น การเตรยีมความพรอ้มเพื8อ
 การผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื8อรองรบัการเปลี8ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จึงนับว่ามี
 ความสาํคญัต่อประเทศ 
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
                เนื8องจากในปัจจุบนัประเทศไทยเริ8มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุมากขึ'น ร่วมกบัมกีารรบัวฒันธรรมจาก
 ต่างชาตเิขา้มา โดยเฉพาะอยา่งยิ8งอทิธพิลจากความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ ส่งผลต่อวถิี
 การดําเนินชวีติและพฤตกิรรมหลายดา้นของคนไทย ซึ8งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรใน
 สงัคมยคุใหม ่รวมถงึการมพีระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ ดงันั 'นจงึต้องมกีาร
 ปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนดา้นสาธารณสุขเพื8อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี8ยนแปลงของสงัคมและ
 วฒันธรรมของไทย เน้นการส่งเสรมิดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื'นที8ในเชงิรุก เช่น มกีารจดัการ
 เรยีนการสอนที8เกี8ยวข้องกบัการบรหิารจดัการระบบสุขภาพร่วมกบัสหสาขาวชิาชพี (District Health 
 System Management Learning: DHML) หรอืในขณะเดยีวกนัสามารถนําความเจรญิก้าวหน้าทางดา้น
 เทคโนโลยต่ีางๆมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการดแูลสุขภาพของประชาชน 
     
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี#ยวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  ผลกระทบของสถานการณ์ปัจจุบนัมผีลต่อการพัฒนาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติจงึ
 จาํเป็นต้องมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
 ๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นในการพฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูท้างดา้นวชิาการมาใชใ้น
 การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมนิ บําบดัโรคเบื'องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลอื
 ผูป่้วย การฟื'นฟูสภาพ การอาชวีอนามยัและอนามยัสิ8งแวดลอ้ม รวมถงึสามารถทํางานร่วมกบัสหสาขา
 วชิาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะต้องมกีารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานเพื8อรองรบัการประกนั
 คุณภาพระดบัหลกัสตูร (AUN-QA)    

๑๒.๒ ความเกี#ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  จากพนัธกิจของมหาวทิยาลยัมหิดล “สรา้งความเป็นเลศิทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
 นวตักรรมบนพื'นฐานของคุณธรรม เพื8อสงัคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ในการพฒันา
 หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของ
 มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชั 'นนําของประเทศในด้านการผลติบณัฑติที8มคีวาม
 เป็นเลศิทางวชิาการ ตรงตามความต้องการของประเทศตลอดจนพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
 มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสูตรจงึมุ่งเน้นการร่วมมอืกบัภาคี
 เครอืข่ายเพื8อสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัมหาวทิยาลยั การจดัการเรยีนการสอนใหไ้ด้มาตรฐาน การสรา้ง
 เครอืข่ายวจิยั และการให้บรกิารวชิาการกบัสงัคม เพื8อบูรณาการศกัยภาพด้านวชิาการสาธารณสุขกบั
 ภมูปัิญญาทอ้งถิ8นและภมูภิาค 

 



๖ 

 

๑๓.  ความสมัพนัธ ์กบัหลกัสตูรอื#นที#เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื#นของสถาบนั  
๑๓.๑ หลกัสูตรจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทั 8วไปและรายวชิาพื'นฐานทางวทิยาศาสตร ์สาํหรบั

         นกัศกึษาชั 'นปีที8 ๑ โดยกําหนดใหเ้รยีนรายวชิาของคณะวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์คณะ    
         สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
 ๑๓.๒ หลกัสตูรจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาพื'นฐานสาธารณสุข กลุ่มวชิาชพี 
         สาธารณสุข กลุ่มวชิาชพีเฉพาะสาขา สําหรบันักศึกษาชั 'นปีที8 ๒-๔ โดยเชญิอาจารยพ์ิเศษจาก
         คณะสาธารณสุขศาสตรม์ารว่มสอนในบางหวัขอ้ของรายวชิาดา้นสาธารณสุขศาสตร ์
 
๑๔. การพฒันาคณุภาพ (Quality Enhancement) 
       การวเิคราะหห์ลกัสตูรเมื8อเปรยีบเทยีบกบัหลกัสตูรอื8น ทั 'งในและนอกสถาบนั (จดุเด่น) 
 ๑. หลกัสตูรนี'มคีวามคลา้ยคลงึและแตกต่างกบัหลกัสตูรที8มอียูแ่ลว้ในมหาวทิยาลยัมหดิลอยา่งไรบา้ง 
  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (ส.บ.) ของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มคีวาม
 คล้ายคลงึกบัหลกัสูตรของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตนครสวรรค์ โดยผู้ที8สําเรจ็การศกึษาจะได้รบัคุณวุฒ ิ
 สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (ส.บ.) เช่นเดยีวกนั ทั 'งนี'หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจดัตั 'ง
 วทิยาเขตอํานาจเจรญิได้รบัการปรบัปรุงให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามพระราชบญัญัติวชิาชีพการ
 สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ และร่าง มคอ.๑ ฉบบัปรบัปรุง กนัยายน ๒๕๕๘ ที8ดําเนินการโดยสภา
 คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
 ๒. หลกัสตูรนี'มคีวามแตกต่างจากหลกัสตูรของสถาบนัอื8น (ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ)ในประเดน็
 สาํคญัอยา่งไรบา้ง 
  - หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการบูรณาการองค์
 ความรูท้างด้านวชิาการและการปฏบิตั ิซึ8งมุ่งเน้นการผลติบณัฑติสาขาสาธารณสุขศาสตรท์ี8เปี8 ยมด้วย
 องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร ์ศลิปศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์รวมทั 'งด้านสุขภาพและด้าน
 สิ8งแวดลอ้ม โดยจดักระบวนการเรยีนการสอนที8ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มและเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
 จรงิในชุมชนผ่านการฝึกปฏบิตัใินภาคสนามตามหลกัวชิาการ และมุ่งพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์และ
 ทํางานอย่างเป็นระบบ ใฝ่รู ้พฒันาตนเองอยู่เสมอ สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ มจีติสาธารณะ
 และเป็นพลเมอืงที8มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
   - ภูมศิาสตรข์องโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ เอื'อใหห้ลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีศักยภาพในการเปิดรบันักศึกษาจากประเทศเพื8อนบ้าน เช่น 
 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา และ
 ประเทศอื8นๆที8สนใจ 
  



๗ 

 

หมวดที# ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

๑.    ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
     ๑.๑    ปรชัญาของหลกัสตูร 
           เป็นหลกัสูตรปรญิญาตรทีางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิาร มุ่งเน้นการผลตินักวชิาการสาธารณสุขที8มี
 คุณภาพ มอีงคค์วามรู ้มศีกัยภาพในการจดับรกิารสาธารณสุขและพฒันาสุขภาพชุมชน ที8สอดคลอ้งกบั
 บริบทชุมชนและสังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดี โดยผ่านการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพด้าน
 สาธารณสุขอย่างมโีลกทศัน์กว้างไกล จนสามารถบูรณาการองค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร ์ศิลปะ
 ศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์เพื8อแก้ปัญหาสุขภาพรว่มกบัผูอ้ื8นและองคก์รที8เกี8ยวขอ้งไดอ้ยา่ง
 สรา้งสรรค ์               
        ๑.๒    วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
           เมื8อสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

๑. บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อื8นๆที8 
เกี8ยวขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้รกิารงานดา้นสาธารณสุข 

๒. วเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นสุขภาพในระดบั บุคคล ครอบครวั กลุ่มและชุมชนไดอ้ย่างเป็นองค์
รวม 

๓. วางแผนพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

๔. ตรวจประเมนิโรคเบื'องต้นและบําบดัโรคเบื'องต้นได้ถูกต้องรวมถึงสามารถประเมนิอาการ
เจบ็ป่วยและใหก้ารช่วยเหลอืเพื8อส่งต่อไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  ๕. ประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และภมูปัิญญาทอ้งถิ8นในการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุข 
๖. สื8อสารปัญหาทางสาธารณสุขและแนวทางป้องกันแก้ไข รวมถึงการส่งเสรมิสุขภาพแก่

สาธารณชนได ้
๗. มคีุณธรรม จรยิธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อจรรยาบรรณวชิาชพีสาธารณสุข และบทบาท

หน้าที8รบัผดิชอบในสงัคม 
 
๒.    แผนพฒันาปรบัปรงุ 

 
แผนการพฒันา/เปลี#ยนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีR 
๑. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ คงมาตรฐานตามเกณฑ์
ที8  สกอ . กํ าหนดและพัฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ
สากล 

๑. ติดตามประเมนิหลกัสูตรทุก 
๓-๕ ปี หรอืเมื8อครบวงรอบของ
หลกัสูตร เทยีบเคยีงและผลกัดนั
หลกัสตูรใหม้มีาตรฐานสากล 
๒ . ส ร้ า งค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
เครอืข่ายกับสถาบนัวชิาการใน

๑ . ราย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิน
หลกัสตูร 
๒. เอกสารความร่วมมอืระหว่าง
สถาบนั 



๘ 

 

แผนการพฒันา/เปลี#ยนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีR 
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ให้ มี
มาตรฐานระดบัสากล 

๒. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการที8เปลี8ยนแปลง
ไปของสงัคมและประเทศชาต ิ

๑. ติดตามและประเมนิความพงึ
พอใจและข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติทุก ๓-๕ 
ปี  ห รือ เมื8 อ ค รบ วงรอบ ขอ ง
หลกัสตูร 
๒. พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างชุมชนในด้านสุขภาพ
และด้านที8เกี8ยวข้อง ทั 'งภาครฐั 
ภาคเอกชน กึ8งเอกชนและภาค
ประชาชนในประเทศ 

๑. รายงานผลการประเมนิความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และคู่ความรว่มมอื 
๒. รายงานผลการประเมนิความ
พึ ง พ อ ใจ ใน ทั ก ษ ะ  ค ว าม รู ้
ความสามารถในการทํางานของ
บณัฑติโดยเฉลี8ยอยูใ่นระดบัด ี

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านการเรยีนการสอน วชิาการ 
การวจิยัและบรกิารวิชาการ ให้
เชี8ยวชาญดา้นการสาธารณสุข 

๑. ส่งเสรมิบุคลากรให้เพิ8มพูน
ความรู้และทักษะด้านการเรยีน
การสอน  วิช าก าร วิจ ัย และ
บรกิารวิชาการด้านสาธารณสุข
ชั 'นสูงในสถาบนัชั 'นนําทั 'งในและ
นอกประเทศ เครอืข่ายวชิาการ
สหวชิาชพีและสมาคมวชิาชพี 
๒. สนับสนุนบุคลากรให้บรกิาร
วิช าก ารและร่วมมือ วิจ ัยกับ
หน่วยงานอื8นๆทั 'งภาครัฐและ
เอกชน ทั 'งในและนอกประเทศ 

๑. จํานวนบุคลากรที8ไปเพิ8มพูน
ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
วิชาการ การวิจ ัยและบริการ
วชิาการ 
๒ . จํ าน วน โค รงก ารวิจ ัย ต่ อ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 
๓ . จํ า น ว น โค ร ง ก า ร วิ จ ั ย ที8
นําไปใช้ในการเรยีนการสอนและ
การบรกิารวชิาการ 



๙ 

 

หมวดที# ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ ใชร้ะบบการศกึษาแบบหน่วยกติทวภิาค 

       ๑.๒  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค มกีารเทยีบโอนหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 
๒. การดาํเนินการหลกัส ูตร 
       ๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

  ๒.๑.๑ จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรปกตแิละหลกัสตูรเทยีบโอนในวนัและเวลาราชการ 
  ๒.๑.๒ จดัการเรยีนการสอนเสรมิในวนัเสารแ์ละอาทติย ์
     ๒.๒   คณุสมบตัิของผ ู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ เป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖) หรอืเทยีบเท่าสายวทิยาศาสตร ์
ตามระเบยีบการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิลโดยระบบมหดิลรบัตรง 
ระบบรบัตรงโครงการจดัตั 'งวิทยาเขตอํานาจเจรญิ ระบบแอดมิดชันและระบบการ
คดัเลอืกในหลกัสูตรพเิศษของมหาวทิยาลยัมหดิลและระบบการคดัเลอืกเขา้ศกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  ๒.๒.๒ ผูส้มคัรตอ้งไดค้ะแนนเฉลี8ยสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ8ากว่า ๒.๕๐ 
๒.๒.๓ผู้สมัครที8มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที8ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขต
อํานาจเจรญิ 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

     ในการรบันักศึกษาเข้ามาศึกษาของหลกัสูตรจะให้ความสําคญักบันักศึกษาในท้องถิ8นในส่วน
 ภูมภิาค โดยมสีดัส่วนการรบันักศึกษาประมาณรอ้ยละ ๖๐ – ๗๐ อาจจะทําให้มตีวัเลอืกในระดบัชาติ
 น้อย เมื8อได้เข้ามาศึกษาในชั 'นปีที8 ๑ และ ๒ ที8วทิยาเขตศาลายา นักศึกษาต้องมกีารปรบัตวัมาก มี
 ปัญหาในเรื8องการเรยีนและความยากจน การขาดแคลนทุนการศกึษาของนกัเรยีนในทอ้งถิ8น  
     ๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื#อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

  โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ จดัคณาจารยเ์ขา้มาให้คําปรกึษาดูแลอย่างใกล้ชดิทั 'งใน
 เรื8องการเรยีนและการปรบัตวัเพื8อผ่อนคลายปัญหาในการปรบัตวัของนักศกึษาที8ส่วนใหญ่มพีื'นฐานจาก
 ต่างจงัหวดั โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิจะตอ้งมกีารดาํเนินการเกี8ยวกบัการหาความรว่มมอืกบั
 องค์กรท้องถิ8นในระดบัตําบล อําเภอ จงัหวดัรวมทั 'งภาคเอกชน องคก์รเอกชน ในการจดัหา จดัสรรทุน
 สนบัสนุนการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนที8ขาดแคลนทุนการศกึษาของนกัเรยีนในทอ้งถิ8น  

 
 
 



๑๐ 

 

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผ ูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

นกัศกึษาชั 'นปีที8 จาํนวนนักศกึษาแต่ละปีการศกึษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

จาํนวนนักศกึษาที8คาดว่าสําเรจ็การศกึษา - - - ๖๐ ๖๐ 
จาํนวนนักศกึษาสะสม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 

        

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  ๒.๖.๑ ความค ุ้มทุน/ความค ุ้มค่า 
   ๒.๖.๑.๑ ความคุม้ทุน  

จากการวเิคราะห์ตามข้อ ๒.๖.๕ เรื8องงบประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลติ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร พบว่าจะมีจุดคุ้มทุนเมื8อรบันักศึกษาอย่างน้อย ๒๑ คน เมื8อ
พจิารณาสถติิการรบันักศึกษาหลกัสูตรฉบบั พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่ารบันักศกึษามากกว่า ๒๑ 
คน ในทุกปีการศกึษาที8ผ่านมา ยกเวน้นักศกึษารุ่นปีการศกึษา ๒๕๕๕ ที8มจีาํนวน ๑๙ คน 
จงึยนืยนัไดว้่าหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ นี'จะมคีวามคุม้ทุน 

   ๒.๖.๑.๒ ความคุม้ค่า 
   - หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที8สามารถนําความรู้ไป

ปฏิบตัิงานทางด้านสาธารณสุขได้จรงิ ทําให้ระบบสุขภาพของประเทศเข้มแขง็ ลดภาระ
ค่าใชจ้า่ยในดา้นการรกัษาและฟื'นฟูของประเทศ ซึ8งนบัเป็นการลงทุนที8คุม้ค่า 

   - หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ มุ่งเน้นผลติบณัฑติที8ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บณัฑติผ่านการรบัฟังความคดิเห็น และเกิดเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืในการจดัการ
เรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และการวจิยัดา้นสาธารณสุข 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

  ๒.๖.๒ งบประมาณรายรบั (หน่วย บาท) / นักศึกษา ๑ คน 
 

ลําดับ รายการ ค�าธรรมเนียม 
(บาท) 

รายรับสุทธิ 
(บาท) 

1 ค�าธรรมเนียมแรกเข�า 750 750 
2 ค�าธรรมเนียมประจําภาค 3,500 28,000 
3 ค�าหน�วยกิตรายวิชาแบบบรรยาย/สัมมนา (10๘ หน�วย) 200 21,๖00 
4 ค�าหน�วยกิตรายวิชาปฏิบัติ (2๗ หน�วยกิต ) 400 ๑๐,๘๐๐ 
5 ค�าฝ0กภาคสนามชั้นป2ท่ี ๓ และ ๔ ๑๔,๐๐๐ 1๔,000 

รวมท้ังหมด 7๕,๑50 
 

 หมายเหตุ: ประมาณการรายรบัจากค่าหน่วยกตินี'ยงัไม่ไดจ้ดัสรรระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิลและ
โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
  ๒.๖.๓ งบประมาณรายจ่ายตลอดหลกัสตูร 
 

ลําดับ รายการ ค�าใช�จ�ายต�อป� 
(บาท) 

รายจ�ายสุทธิ 
(บาท) 

1 ค�าจ�างสอนรายวิชา (อาจารย<พิเศษ/วิทยากร) 
(50 ชั่วโมง x 1000 บาท x 4 ป2) 

50,000 200,000 

2 ค�าวัสดุการศึกษา 
 - ค�าอุปกรณ<การสอนรายวิชา  ๕0,000 ๒๐0,000 
 - ค�าบริหารจัดการ 5,000 20,000 
3 ค�าคุรุภัณฑ< 
 - สํานักงาน ๒๕,000 100,000 
 - วิทยาศาสตร< ๗๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
4 ค�าสาธารณูปโภค 
 - ค�าน้ํา 20500 82000 
 - ค�าไฟ 61,184 244,736 
 - ค�าโทรศัพท</โทรสาร/ไปรษณีย< ๗,๕๒๖.๗๙ ๓๐,๑๐๗.๑๖ 
5 โครงการพัฒนาอาจารย</บุคลากร ๗๗,000 ๓๐๘,000 
6 ค�าเสื่อมราคาครุภัณฑ</วัสดุ 15,000 60,000 

รวม ๑,๕๔๔,๘๔๓.๑๖ 
 

  ๒.๖.๔ งบประมาณรายจ่ายเงินเดือนบุคลากรตลอดหลกัส ูตร (งบประมาณแผ่นดิน) 
 



๑๒ 

 

ลําดับ รายการ ค�าใช�จ�ายต�อป� 
(บาท) 

รายจ�ายสุทธิ 
(บาท) 

1 เงินเดือนอาจารย< 3,๕๒๘,000 1๔,๑๑๒,000 
2 เงินเดือนบุคลากรฝPายสนับสนุน ๒๒๒,๐00 ๘๘๘,๐00 
รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

  ๒.๖.๕ งบประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนักศึกษาตลอดหลกัส ูตร 
ประมาณการรายจ่ายตลอดหลกัสตูรทั 'งสิ'น ๑,๕๔๔,๘๔๓.๑๖ 
ประมาณการรายรบัทั 'งสิ'นต่อนกัศกึษา ๑ คน ตลอดหลกัสูตร 7๕,๑50 
จดุคุม้ทุนหลกัสูตรรบันักศกึษาอย่างน้อย ๒๑ 
จาํนวนนักศกึษาที8เหมาะสมในการผลติต่อหลกัสตูร ๖๐ 
 

       ๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชั 'นเรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื8อสิ8งพมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื8อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื8อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื8อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื8นๆ (แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมกีารสอนระบบชั 'นเรยีนทางไกลเป็นสื8อเสรมิ) 

 ๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  หลกัสตูร ๔ ปีและระบบการเทยีบโอนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล หรอืตาม
 นโยบายของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
๓.  หลกัส ูตรและอาจารยผ์ ูส้อน 

๓.๑  หลกัสตูร   
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิต   จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร ๑๓๕ หน่วยกติ 
๓.๑.๒ โค รงสร้างหล ักส ูต ร จดัการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื8องเกณฑ ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘  ปรากฏดงันี'  

   ๑)  หมวดวิชาศึกษาทั #วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
    ๑.๑ กล ุ่มวิชาที#มหาวิทยาลยักาํหนด   ๑๖ หน่วยกิต 
            ๑.๑.๑  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์   ๗ หน่วยกติ 
            ๑.๑.๒  กลุ่มวชิาภาษา      ๙ หน่วยกติ 
           ๑.๒ กล ุ่มวิชาที#หลกัสตูรกาํหนด   ๑๔ หน่วยกิต 
     ๑.๒.๑  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์   ๓ หน่วยกติ 
     ๑.๒.๒  กลุ่มวชิาภาษา      ๖ หน่วยกติ 
     ๑.๒.๓ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์   ๓ หน่วยกติ 



๑๓ 

 

     ๑.๒.๔  กลุ่มวชิาสุขภาพและนนัทนาการ    ๒ หน่วยกติ  
     ๒)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า              ๙๙ หน่วยกิต 
           ๒.๑ กลุ่มวชิาพื'นฐานวชิาชพี    ๓๐ หน่วยกติ 
              ๒.๒ กลุ่มวชิาชพีสาธารณสุข               ๓๐ หน่วยกติ 
              ๒.๓ กลุ่มวชิาชพีเฉพาะสาขา    ๓๙ หน่วยกติ   

   ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                            ๖ หน่วยกิต  

               ๓.๑.๓ รายวิชาในหลกัสตูร 
   ๑) หมวดวิชาศึกษาทั #วไป        ๓๐ หน่วยกิต 
       หน่วยกติ (ทฤษฏ ี– ปฏบิตั ิ– คน้ควา้ดว้ยตนเอง) 
    
    ๑.๑ กล ุ่มวิชาที#มหาวิทยาลยักาํหนด              ๑๖ หน่วยกิต 
 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ 
๗  หน่วยกติ 

มมศท ๑๐๑  
MUGE 101 

การศกึษาทั 8วไปเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศลิปวทิยาการเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
Arts and Science for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 

ภาษา ๙ หน่วยกติ ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื8อการสื8อสาร  
Art of Using Thai Language in Communication 

๓(๒-๒-๕) 

ศศภอ 
๑๐๓-๑๐๖ 
LAEN103-
106 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๑-๔  
English Level I-IV 

๖(๔-๔-๑๐) 

 
   ๑.๒ กล ุ่มวิชาที#หลกัสตูรกาํหนด   ๑๔ หน่วยกิต 

 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ 
๓  หน่วยกติ 

สมมน ๑๕๐ 
SHHU 150 

จรรยาบรรณวชิาชพี 
Code of Professional Ethics 

๓(๓-๐-๖) 

ภาษา ๖ หน่วยกติ อจกษ ๓๙๑ 
AMAG 391 

ภาษาองักฤษเพื8อการอ่านและการเขยีนงานวจิยั 
English for Reading and Writing Research 

๓(๓-๐-๖) 

อจนส ๒๓๕ 
AMIM 235 

ภาษาองักฤษเพื8อการสื8อสาร  
English for Communication 

๓(๒-๒-๕) 



๑๔ 

 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
๓ หน่วยกติ 

ทสคพ ๑๕๕ 
ITCS 155 

การประยกุตง์านคอมพวิเตอร ์
Computer Applications 

๓(๒-๒-๕) 

สุขภาพและนันทนาการ 
๒  หน่วยกติ 

* หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการของมหาวทิยาลยัหรอืรายวชิาที8มหาวทิยาลยัเปิดสอน 

  
 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๙ หน่วยกิต 
    ๒.๑ กล ุ่มวิชาพืRนฐานวิชาชีพ    ๓๐ หน่วยกิต 
 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
วทิยาศาสตร ์ 
๑๓ หน่วยกติ 

วทคม ๑๑๐ 
SCCH 110 

เคมทีั 8วไป  
General Chemistry 

๓(๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๘ 
SCCH 118 

ปฏบิตักิารเคม ี  
Chemistry Laboratory 

๑(๐-๓-๑) 

วทฟส ๑๕๕ 
SCPY 155 

ฟิสกิสพ์ื'นฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
Basic Physics for Health Science 

๒(๒-๐-๔) 

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั 8วไป  
General Physics Laboratory 

๑(๐-๓-๑) 

อจสบ ๒๐๐ 
AMPH 200 

เคมอีนิทรยีเ์บื'องตน้ 
Basic Organic Chemistry 

๒(๒-๐-๔) 
 

อจสบ ๒๐๑ 
AMPH 201 

ชวีวทิยาพื'นฐาน 
Basic Biology 

๒(๒-๐-๔)  

อจสบ ๒๐๓ 
AMPH 203 

ชวีเคมเีบื'องตน้ 
Basic Biochemistry 

๒(๒-๐-๔) 

คณติศาสตร ์๓ หน่วยกติ วทคณ ๑๑๗ 
SCMA 117 

คณติศาสตร ์
Mathematics 

๓(๓-๐-๖) 

วชิาพื'นฐานสาธารณสุข 
๑๔ หน่วยกติ 

อจสบ ๒๐๒ 
AMPH 202 

จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยาสาํหรบัสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public 
Health 

๓(๒-๓-๕) 

อจสบ ๒๐๔ 
AMPH 204 

โภชนาการสาธารณสุขและการกําหนดอาหาร 
Public Health Nutrition and Dietetics 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๐๕ 
AMPH 205 

สรรีวทิยาพื'นฐาน 
Basic Physiology 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๒๐๖ 
AMPH 206 

กายวภิาคศาสตรพ์ื'นฐาน  
Basic Anatomy 

๓(๒-๓-๕) 



๑๕ 

 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
อจสบ ๒๐๗ 
AMPH 207 

พยาธวิทิยาพื'นฐาน 
Basic Pathology 

๒(๒-๐-๔) 

     
 
 
 
 
    ๒.๒ กล ุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ    ๓๐ หน่วยกิต 
 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
สถติ/ิชวีสถติ ิหรอืวจิยัทางสาธารณสุข 
๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๒๒๑ 
AMPH 221 

ชวีสถติ ิ  
Biostatistics 

๓(๓-๐-๖) 

วทิยาการระบาด  
๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๓๒๗ 
AMPH 327 

หลกัการระบาดวทิยา 
Principle of Epidemiology  

๓(๓-๐-๖) 

การบรหิารงานสาธารณสุข/การจดัการ
ดา้นสุขภาพ ๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๒๒๓ 
AMPH 223 

การบรหิารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

๓(๓-๐-๖) 

อนามยัสิ8งแวดลอ้ม 
 ๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๒๒๔ 
AMPH 224 

อนามยัสิ8งแวดลอ้ม 
Environmental Health 

๓(๓-๐-๖) 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ๓ หน่วย
กติ 

อจสบ 
๒๒๕ 
AMPH 225 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
Occupational Health and Safety 

๓(๓-๐-๖) 

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมาย
เกี8ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพี  
๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๓๒๘ 
AMPH 328 

กฎหมายการสาธารณสุข สิ8งแวดลอ้ม
และ 
อาชวีอนามยั 
Legislation in Public Health, 
Environmental  
and Occupational Health 

๓(๓-๐-๖) 

สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร ์๓ หน่วย
กติ 

อจสบ 
๒๒๖ 
AMPH 226 

การส่งเสรมิสุขภาพแบบองคร์วม 
Holistic Health Promotion 

๓(๓-๐-๖) 

วชิาการตรวจประเมนิ การบําบดัโรค อจสบ การบําบดัโรคเบื'องตน้ ๓(๓-๐-๖) 



๑๖ 

 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
เบื'องตน้ การดแูลใหช่้วยเหลอืผูป่้วยเพื8อ
การส่งต่อและการฟื'นฟูสภาพ  
๓ หน่วยกติ 

๔๓๐ 
AMPH 430 

Basic Medical Care 

วชิาการป้องกนัและควบคุมโรค การ
ควบคุมปัจจยัที8ทําใหเ้กดิโรค  
๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๓๒๙ 
AMPH 329 

หลกัการควบคุมและป้องกนัโรค 
Principles of Diseases Control and 
Prevention 

๓(๓-๐-๖) 

ประสบการณ์วชิาชพี  
๓ หน่วยกติ 

อจสบ 
๒๒๒ 
AMPH 222 

หลกัการทางสาธารณสุข 
Principle of Public Health 

๓(๓-๐-๖) 

    
 
 
๒.๓ กล ุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา    ๓๙ หน่วยกิต 
 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการ
ใหค้าํปรกึษา 
๗ หน่วยกติ 

อจสบ ๓๕๔ 
AMPH 354 

การเสรมิพลงัอํานาจดา้นสุขภาพ 
Health Empowerment 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๓๕๘ 
AMPH 358  

เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
Introduction to Health Economics 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๔๕๑ 
AMPH 451 

อนามยัครอบครวั 
Family Health 

๓(๓-๐-๖) 

การประยกุต ์การตรวจ
ประเมนิสุขภาวะและการ
บาํบดัเบื'องตน้ 
๑๑ หน่วยกติ 

อจสบ ๓๕๕ 
AMPH 355 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
Primary Health Care System 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๔๕๙ 
AMPH 459 

เภสชัสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๔๖๐
AMPH 460 

ปฏบิตักิารการบําบดัโรคเบื'องตน้ 
Basic Medical Care Practicum  

๒(๐-๔-๒) 

อจสบ ๔๖๔ 
AMPH 464  

การจดัการวบิตัภิยัสาธารณะ 
Disaster Management 

๓(๓-๐-๖) 
 

การประเมนิและวนิิจฉัย
สุขภาพชุมชน 
๑๑ หน่วยกติ 

อจสบ ๓๕๒ 
AMPH 352 

การประเมนิผลกระทบสิ8งแวดลอ้มและสุขภาพ 
Environmental and Health Impact 
Assessment 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๓๕๖ 
AMPH 356 

ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Field Training  

๓(๐-๑๒-๖) 

อจสบ ๔๖๑ สมัมนางานสาธารณสุข ๒(๑-๒-๓) 



๑๗ 

 

กล ุ่มวิชา รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
AMPH 461 Seminar in Public Health 
อจสบ ๔๖๕ 
AMPH 465 

ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาธารณสุข  
Public Health Professional Field Training  

๓(๐-๑๘-๙) 

การจดัการระบบ
สารสนเทศและการสื8อสาร
ดา้นสุขภาพชุมชน 
๖ หน่วยกติ 

อจสบ ๓๕๓ 
AMPH 353 

การจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพ
และการประยกุตใ์ช ้
Health Information System Management and 
Its Application 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๓๕๗ 
AMPH 357 

การสื8อสารดา้นสุขภาพ 
Health Communication 

๓(๓-๐-๖) 

วจิยัหรอืโครงการพฒันา
สาธารณสุขชุมชน 
๔ หน่วยกติ 

อจสบ ๔๖๒ 
AMPH 462 

การวจิยัในงานสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health 

๒(๑-๓-๓) 

อจสบ ๔๖๓ 
AMPH 463 

โครงงานในงานสาธารณสุข  
Public Health Projects 

๒(๑-๓-๓) 

   ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา ชื#อรายวิชา หน่วยกิต 
อจสบ ๓๘๑ 
AMPH 381 

การส่งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุ 
Health Promotion for the Elderly 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๓๘๒ 
AMPH 382 

สุขภาพจติชุมชน 
Community Mental Health 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๔๘๓ 
AMPH 483 

พฒันาบุคลกิภาพ 
Personality Development 

๒(๑-๒-๓) 

อจสบ ๔๘๔ 
AMPH 484 

อนามยัเจรญิพนัธุ ์
Reproductive Health 

๒(๒-๐-๔) 

 

หรอืรายวชิาอื8นๆตามความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
๓.๑.๔ ความหมายของรหสัรายวิชา 

  ตวัเลข  รหสัรายวชิาในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ
ประกอบดว้ย  สญัลกัษณ์ ๗ ตวั  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดงันี' 
 ก.   ตวัอกัษร ๔ ตวั  มคีวามหมาย  ดงันี' 
  -  ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก  เป็นอกัษรยอ่ชื8อคณะ/สถาบนัที8รบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
     มม  :  MU    หมายถงึ   รายวชิาที8จดัรว่มระหว่างทุกคณะโดยมหาวทิยาลยัมหดิล 
    ทส  :  IT      หมายถงึ   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    วท  :  SC     หมายถงึ   คณะวทิยาศาสตร ์
    ศศ  :  LA      หมายถงึ   คณะศลิปศาสตร ์



๑๘ 

 

    สม  :  SH      หมายถงึ   คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
    อจ  :  AM      หมายถงึ   โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 

 -  ตวัอกัษร  ๒ ตวัหลงั เป็นอกัษรยอ่ของภาควชิา / ชื8อรายวชิาหรอืโครงการที8รบัผดิชอบการจดัการ  
      เรยีนการสอน  ดงันี' 

    ศท  :  GE      หมายถงึ    รายวชิาศกึษาทั 8วไป 
    ภท  :  TH      หมายถงึ    ภาควชิาภาษาไทย 
    ภอ  :  EN      หมายถงึ    ภาควชิาภาษาองักฤษ 
    คพ  :  CS      หมายถงึ    กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
    มน   :  HU     หมายถงึ    ภาควชิามนุษยศ์าสตร ์
    พฐ   :  FE     หมายถงึ     หมวดวชิาศกึษาทั 8วไป 
    นส   :  IM      หมายถงึ    สาขานวตักรรมการจดัการสงัคมและสิ8งแวดลอ้ม 
    สบ   :  PH     หมายถงึ    หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
    สค   :  SS     หมายถงึ    ภาควชิาสงัคมศาสตร ์
    ฟส   : PY      หมายถงึ    ภาควชิาฟิสกิส ์
    คม   : CH      หมายถงึ    ภาควชิาเคม ี

ข.   ตวัเลข  ๓  ตวั ตามหลงัอกัษรย่อของรายวิชา 
  - เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) หมายถงึ  ระดบัชั 'นปี ที8กําหนดใหศ้กึษารายวชิานั 'น ๆ 

- เลขตวัที8สองและสาม (หลกัสบิและหลกัหน่วย) หมายถงึ  ตวัเลขของรายวชิาแยกตามหมวดวชิา
เฉพาะ ดงันี' 

       ๐๐ – ๒๐   หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาพื'นฐานวชิาชพี 
       ๒๑ – ๕๐   หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชพีสาธารณสุข  
      ๕๑ – ๘๐   หมายถงึ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชพีเฉพาะสาขา  
      ๘๑ – ๙๙   หมายถงึ กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี



๑๙ 

 

            ๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
 

ป�ท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

*มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศกึษาทั 8วไปเพื8อการพฒันามนุษย ์
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 

*มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนุษย ์
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 

*มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศลิปวทิยาการเพื8อการพฒันามนุษย ์
Arts and Science for Human Development 

 

*ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื8อการสื8อสาร 
Art of Using Thai Language in Communication 

 

**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
LAEN103-106 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๑-๔ 
English Level I-IV 

๓(๒-๒-๕) 

วทคม ๑๑๐ 
SCCH ๑๑๐ 

เคมทีั 8วไป 
General Chemistry 

๓(๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๘ 
SCCH ๑๑๘ 

ปฏบิตักิารเคม ี
Chemistry Laboratory 

๑(๐-๓-๑) 

วทคณ ๑๑๗ 
SCMA 117 

คณติศาสตร ์
Mathematics  

๓(๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๕๕ 
SCPY 155 

ฟิสกิสพ์ื'นฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
Basic Physics for Health Science 

๒(๒-๐-๔) 

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั 8วไป 
General Physics Laboratory 

๑(๐-๓-๑) 

รวมหน�วยกิต ๑๘ 

 

หมายเหต:ุ     * เป็นรายวชิาที8เรยีนทั 'งภาคการศกึษาที8 ๑ และภาคการศกึษาที8 ๒ 
  **เป็นรายวชิาที8จดักลุ่มการเรยีนการสอนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของ
    นกัศกึษา  
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ป�ท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

*มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศกึษาทั 8วไปเพื8อการพฒันามนุษย ์
General Education for Human Development 

 

*มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนุษย ์
Social Studies for Human Development 

 

*มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศลิปวทิยาการเพื8อการพฒันามนุษย ์
Arts and Science for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 

*ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื8อการสื8อสาร 
Art of Using Thai Language in Communication 

๓(๒-๒-๕) 

**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
LAEN103-106 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๑-๔ 
English Level I-IV 

๓(๒-๒-๕) 

ทสคพ ๑๕๕ 
ITCS 155 

การประยกุตง์านคอมพวิเตอร ์
Computer Applications 

๓(๒-๒-๕) 

สมมน ๑๕๐ 
SHHU 150 

จรรยาบรรณวชิาชพี 
Code of Professional Ethics 

๓(๓-๐-๖) 

 วชิาศกึษาทั 8วไป (กลุ่มวชิาสุขภาพและนันทนาการ) ๒(๑-๒-๓)  
รวมหน�วยกิต ๑๖ 

 

หมายเหต:ุ     * เป็นรายวชิาที8เรยีนทั 'งภาคการศกึษาที8 ๑ และภาคการศกึษาที8 ๒ 
  **เป็นรายวชิาที8จดักลุ่มการเรยีนการสอนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 

   ของนกัศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ป�ท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจสบ ๒๐๐ 
AMPH 200 

เคมอีนิทรยีเ์บื'องตน้ 
Basic Organic Chemistry 

๒(๒-๐-๔) 
 

อจสบ ๒๐๑ 
AMPH 201 

ชวีวทิยาพื'นฐาน 
Basic Biology 

๒(๒-๐-๔)  

อจสบ ๒๐๒ 
AMPH 202 

จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยาสาํหรบัสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public Health 

๓(๒-๓-๕) 

อจสบ ๒๐๓ 
AMPH 203 

ชวีเคมเีบื'องตน้ 
Basic Biochemistry 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๒๐๔ 
AMPH 204 

โภชนาการสาธารณสุขและการกําหนดอาหาร 
Public Health Nutrition and Dietetics 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๒๑ 
AMPH 221 

ชวีสถติ ิ  
Biostatistics 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๒๒ 
AMPH 222 

หลกัการทางสาธารณสุข 
Principle of Public Health 

๓(๓-๐-๖) 

รวมหน�วยกิต ๑๘ 

 

ป�ท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจสบ ๒๐๕ 
AMPH 205 

สรรีวทิยาพื'นฐาน 
Basic Physiology 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๒๐๖ 
AMPH 206 

กายวภิาคศาสตรพ์ื'นฐาน  
Basic Anatomy 

๓(๒-๓-๕) 

อจสบ ๒๐๗ 
AMPH 207 

พยาธวิทิยาพื'นฐาน 
Basic Pathology 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๒๒๓ 
AMPH 223 

การบรหิารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๒๔ 
AMPH 224 

อนามยัสิ8งแวดลอ้ม 
Environmental Health 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๒๕ 
AMPH 225 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
Occupational Health and Safety 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๒๒๖ 
AMPH 226 

การส่งเสรมิสุขภาพแบบองคร์วม 
Holistic Health Promotion 

๓(๓-๐-๖) 

รวมหน�วยกิต ๒๐ 



๒๒ 

 

ป�ท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจนส ๒๓๕ 
AMIM 235 

ภาษาองักฤษเพื8อการสื8อสาร 
English for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๓๒๗ 
AMPH 327 

หลกัการระบาดวทิยา 
Principle of Epidemiology  

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๓๒๘ 
AMPH 328 

กฎหมายการสาธารณสุข สิ8งแวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
Legislation in Public Health, Environmental and Occupational 
Health 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๓๕๒ 
AMPH 352 

การประเมนิผลกระทบสิ8งแวดลอ้มและสุขภาพ 
Environmental and Health Impact Assessment 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๓๕๓ 
AMPH 353 

การจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพและการประยกุตใ์ช ้
Health Information System Management and Its Application 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๓๕๘ 
AMPH 358  

เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
Introduction to Health Economics 

๒(๒-๐-๔) 

 วชิาเลอืกเสร ี ๒ 
รวมหน�วยกิต ๑๙ 

 
 

ป�ท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจสบ ๓๒๙ 
AMPH 329 

หลกัการควบคุมและป้องกนัโรค 
Principles of Diseases Control and Prevention 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๓๕๔ 
AMPH 354 

การเสรมิพลงัอํานาจดา้นสุขภาพ 
Health Empowerment 

๒(๒-๐-๔) 

อจสบ ๓๕๕ 
AMPH 355 

ระบบสุขภาพภาคประชาชชน 
Primary Health Care System 

๓(๒-๒-๕) 

อจสบ ๓๕๖ 
AMPH 356 

ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Field Training  

๓(๐-๑๒-๖) 

อจสบ ๓๕๗ 
AMPH 357 

การสื8อสารดา้นสุขภาพ 
Health Communication 

๓(๓-๐-๖) 

 วชิาเลอืกเสร ี ๒ 
รวมหน�วยกิต ๑๖ 

 
 



๒๓ 

 

ป�ท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจสบ ๔๓๐ 
AMPH 430 

การบําบดัโรคเบื'องตน้ 
Basic Medical Care 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๔๕๑ 
AMPH 451 

อนามยัครอบครวั 
Family Health 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๔๖๐AMPH 
460 

ปฏบิตักิารบําบดัโรคเบื'องตน้ 
Basic Medical Care Practicum  

๒(๐-๔-๒) 

อจสบ ๔๖๑ 
AMPH 461 

สมัมนางานสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 

๒(๑-๒-๓) 

อจสบ ๔๖๒ 
AMPH 462 

การวจิยัในงานสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health 

๒(๑-๓-๓) 

อจสบ ๔๖๓ 
AMPH 463 

โครงงานในงานสาธารณสุข  
Public Health Projects 

๒(๑-๓-๓) 

 วชิาเลอืกเสร ี ๒ 
รวมหน�วยกิต ๑๖ 

 
 

ป�ท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน�วยกิต  

อจสบ ๔๕๙ 
AMPH 459 

เภสชัสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๔๖๔  
AMPH 464  

การจดัการวบิตัภิยัสาธารณะ 
Disaster Management 

๓(๓-๐-๖) 

อจสบ ๔๖๕ 
AMPH 465 

ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาธารณสุข  
Public Health Professional Field Training  

๓(๐-๑๘-๙) 

อจกษ ๓๙๑ 
AMAG 391 

ภาษาองักฤษเพื8อการอ่านและการเขยีนงานวจิยั 
English for Reading and Writing Research 

๓(๓-๐-๖) 

 รวมหน�วยกิต ๑๒ 

 



๒๔ 

 

  ๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 
  รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา แสดงในภาคผนวก ข. 
 

๓.๒  ชื#อ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒุิของอาจารย  ์ 
๓.๒.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
(โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค.) 

 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
๑ ดร.ประเสรฐิ ประสมรกัษ์ อาจารย ์ -ปร.ด. (การพฒันาสุขภาพ

ชุมชน) มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น: ๒๕๕๗ 
-สม. มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๔๕ 
-สบ. มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช: ๒๕๓๙ 

๓๓๕๐๘๐๐๒๙xxxx 

๒ ดร.อําไพ โสรส อาจารย ์ -Ph.D. (Public Health) 
University of North Carolina 
at Chapel Hill: 2558 
-M.Sc. (Water Quality 
Management) UNESCO-IHE 
Institute for Water Education: 
2544 
-วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๔๒ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๓๕ 

๓๓๔๐๑๐๐๖๗xxxx 

๓ ดร.วงศว์รตุม ์บุญญานุโกมล อาจารย ์ -ปร.ด. (จลุชวีวทิยาทางการ 
แพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๕ 
-วท.ม. (จลุชวีวทิยาทางการ 
แพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๐. 
-วท.บ.(จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๖ 

๓๓๒๐๕๐๐๓๘xxxx 

๔ ดร.อรณุ ีทองอ่อน อาจารย ์ -Ph.D. (Life Science) ๓๓๔๙๙๐๐๒๙xxxx 



๒๕ 

 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
Tokyo Institute of 
Technology: 2556 
-วท.ม. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๘ 
-วท.บ. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี: 
๒๕๔๐ 

๕ ดร.จริาวลัณ์ วนิาลยัวนากูล อาจารย ์ - กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 
มหาวทิยาลยัเนรศวร: ๒๕๕๘ 
- พย.ม. (การพยาบาลแมแ่ละ
เดก็) มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๔๕ 
- ป.พยาบาลศาสตร ์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสทิธปิระสงค:์ ๒๕๓๖ 

๓๓๕๙๙๐๐๑๒xxxx 

 
๓.๒.๒  อาจารยป์ระจาํโครงการจดัต ั Rงวิทยาเขตอาํนาจเจริญที#ร ่วมสอน       

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
๑ ดร.กมลชนก รกัเสร ี อาจารย ์ -Postdoctoral Research 

Associate: University of Illinoist 
at Chicago;๒๕๕๒ 
-ปร.ด. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๕๐ 
-วท.ม. (ชวีเคม)ี 
มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๔๑ 
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; ๒๕๓๗ 

๓๓๕๙๙๐๐๐๙xxxx 

๒ ดร.สาํอางค ์ศุภฤกษ์ อาจารย ์ -วท.ด. (เคม)ี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม;่๒๕๕๕ 
-วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม; ๒๕๕๐ 

๑๔๕๐๗๐๐๐๐xxxx 

๓ อ.ณฐกมล ผดาเวช อาจารย ์ -วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๕๔ 

๑๓๔๙๙๐๐๐๓xxxx 



๒๖ 

 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
-ว ท .บ .  (ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร:์๒๕๕๐ 

๔ อ.สรญา แสนมาโนช อาจารย ์ -วท.ม. (โรคตดิเชื'อและวทิยาการ
ระบาด) มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๕๔ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๒ 

๑๗๒๙๙๐๐๐๖xxxx 

๕ อ.สุภาวด ีพนัธุมาศ อาจารย ์ -วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๕ 
-พย.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๔๘ 

๓๓๔๑๑๐๐๐๗xxxx 

๖ อ.ศริพิร ศริกิญัญาภรณ์ อาจารย ์ -วท.ม. (สุขาภบิาลสิ8งแวดลอ้ม)  
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ุขภาพ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร:์ ๒๕๕๒ 
-สบ. (อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั) มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช: ๒๕๕๔ 

๑๘๖๐๔๐๐๐๓xxxx 

๗ อ.อุรนิทร ์วงพจิติร อาจารย ์ -วท.ม. (Environmental 
Toxicology, Technology and 
Management) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์และ
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๕ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๐ 
-ส.บ. (อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั) มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช: ๒๕๕๒ 
 

๑๓๔๑๗๐๐๐๐xxxx 

๘ อ.พศิมยั นาทนั อาจารย ์ -ส.ม. (วทิยาการระบาด) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๕๖ 
-ส.บ. มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช: ๒๕๕๒ 

๓๔๐๙๙๐๑๐๑๘xxxx 



๒๗ 

 

ลาํดบั
ที# 

ชื#อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
๙ อ.พทัธจาร ีกระแสเสน อาจารย ์ -วท.ม. (สุขาภบิาลสิ8งแวดลอ้ม) 

มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๖ 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๕๒ 

๑๓๔๙๙๐๐๑๗xxxx 

 
๓.๒.๓ อาจารยป์ระจาํจากคณะต่างๆ  ดงันีR  
     อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรต่างๆภายในโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ และอาจารยจ์าก 
คณะหรอืสถาบนัอื8นๆภายในมหาวทิยาลยัมหดิล 
๓.๒.๔ อาจารยพิ์เศษ 

            อาจารยจ์ากหน่วยงานอื8นๆ ภายนอกมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

๔.  องคป์ระกอบเกี#ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนร ู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณ์ภาคสนามมตีามระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 
       ๔.๒  ช่วงเวลา  
            วชิา อจสบ ๓๕๖ ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสุขชุมชน เรยีนในชั 'นปีที8 ๓ ภาคการศกึษาปลาย  
            วชิา อจสบ ๔๖๕ ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาธารณสุข เรยีนในชั 'นปีที8 ๔ ภาคการศกึษาปลาย 

 
๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  

รายวชิา  จาํนวนหน่วยกติ การจดัเวลาและตารางสอน 
อจสบ ๓๕๖ ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสุขชุมชน ๓(๐-๑๒-๖) ๑๘๐ ชั 8วโมง 
อจสบ ๔๖๕ ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาธารณสุข ๓(๐-๑๘-๙)  ๒๗๐ ชั 8วโมง 

 
๕.  ข้อกาํหนดเกี#ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั    

รายวชิา ขอ้กําหนด 
อจสบ ๔๖๒ การวจิยัในงานสาธารณสุข นําเสนอโครงร่างขอ้เสนอโครงการวจิยั 
อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข ส่งรายงานโครงการ 

 
  
 
 

๕.๑ คาํอธิบายโดยย่อ 
  ในหลกัสตูรมวีชิา อจสบ ๔๖๒ การวจิยัในงานสาธารณสุข และวชิา อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงาน
 สาธารณสุข ที8มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดโครงงานวิจัย และโครงงานด้าน



๒๘ 

 

 สาธารณสุขที8เกี8ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแลสุขภาพ การฟื'นฟูสุขภาพ และการ
 คุ้มครองผู้บรโิภคของประชาชนในชุมชน สถานประกอบการ หรอืหน่วยงาน สถานบนั โครงงานนี'ควร
 เป็นหวัขอ้ที8สามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ดห้ากโครงงานสําเรจ็ หรอืเป็นโครงงานการวจิยัที8สามารถนําไป
 ต่อยอดเพื8อพฒันางานดา้นสาธารณสุขต่อไป 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนร ู้ 
  โดยข้อกําหนดการสําเร็จการศึกษาสําหรับงานวิจัย นักศึกษาจะต้องมีโครงร่างข้อเสนอ
 โครงการวจิยั ที8ถูกต้องตามระเบียบวธิวีจิยัด้านสุขภาพ และมโีครงงานฉบบัสมบูรณ์ ที8สอดคล้องกับ
 ประเดน็สุขภาพสาํคญัในปัจจบุนั โดยกําหนดใหฝึ้กการนําเสนอผลงานต่ออาจารย ์ทั 'งนี' วชิาโครงงานใน
 งานสาธารณสุข เป็นการฝึกปฏิบตัิการเขยีนโครงการด้านสาธารณสุขระยะสั 'น โดยกําหนดพื'นที8ใกล้
 สถาบนั ใหน้กัศกึษาไปทดลองปฏบิตัจิรงิ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 - อจสบ ๔๖๒ การวจิยัในงานสาธารณสุข เรยีนในชั 'นปีที8 ๔ ภาคการศกึษาตน้ 
 - อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข เรยีนในชั 'นปีที8 ๔ ภาคการศกึษาตน้ 
 ๕.๔ จาํนวนหน่วยกิต 
 - อจสบ ๔๖๒ การวจิยัในงานสาธารณสุข จาํนวน ๒ หน่วยกติ 
 - อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข จาํนวน ๒ หน่วยกติ 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 การเตรยีมพื'นที8สาํหรบัการทาํโครงงานในงานสาธารณสุขและการทาํวจิยั 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

รายวชิา กระบวนการประเมนิผล 
กจิกรรม สปัดาหท์ี8ประเมนิ สดัส่วนของการประเมนิ 

๑. อจสบ ๔๖๒  
การวจิยัในงานสาธารณสุข 

- การเขา้ชั 'นเรยีน 
พฤตกิรรมในชั 'นเรยีนการ
มสี่วนรว่มในการทํา
กจิกรรม 
- การส่งรายงานโครงร่าง
เดี8ยว 
- การส่งรายงานโครงร่าง
กลุ่มและนําเสนอผลงาน 
- สอบปลายภาค 

- ตลอดภาคการศกึษา 
 
 
 
- ตลอดภาคการศกึษา 
 
- สปัดาหท์ี8 ๘ 
 
- สปัดาหท์ี8 ๑๖ 

๑๐ 
 
 
 

๓๐ 
 

๓๐ 
 

๓๐ 
๒. อจสบ ๔๖๓  
โครงงานในงานสาธารณสุข 

- การเขา้ชั 'นเรยีน 
- การดาํเนินโครงการ 
- การส่งรายงานโครงการ 

- สปัดาหท์ี8 ๑-๔, ๑๕-๑๖ 
- สปัดาหท์ี8 ๕-๑๔ 
- สปัดาหท์ี8 ๔, ๑๕-๑๖ 

๑๐ 
๗๐ 
๒๐ 



๒๙ 

 

            หมวดที# ๔.    ผลการเรียนร ู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
“เด่นวชิาการ สื8อสารเป็นเยี8ยม เปี8ยมดว้ยทกัษะ มจีติสาธารณะ” 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ดา้นวชิาการ จดัการเรยีนการสอนหลายรูปแบบ เน้นการมสี่วนร่วมในระหว่างการเรยีนการ

สอน เช่น การร่วมอภปิราย การคน้ควา้ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การเรยีนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัและสามารถประยกุตใ์ชใ้นงานได ้

ดา้นการสื8อสาร ๑. จดัใหม้รีายวชิาสอนทกัษะด้านการสื8อสารทั 'งการแสดงออกทางกายและวาจา
ในการแสดงความคดิเห็น การแก้ปัญหา การให้คําแนะนํา รวมถึงการพูดในที8
สาธารณะและบุคลกิภาพที8เหมาะสม 
๒. จดัให้มกีิจกรรมการนําเสนอหรอืการให้ความรู้ คําแนะนํา ทั 'งในและนอก
หอ้งเรยีน 

ดา้นทกัษะปฏบิตั ิ ๑. จดัให้มรีายวชิาที8มกีารฝึกปฏบิตัิจรงิ เพื8อให้เกิดทกัษะทางด้านวชิาชพีการ
สาธารณสุข ทั 'งในหอ้งปฏบิตักิารและในชุมชน 
๒. จดัให้มรีายวชิาที8เกี8ยวข้อง มกีิจกรรมการเรยีนการสอนแบบการมสี่วนร่วม
และการทาํงานเป็นทมีรว่มกบัสหวชิาชพี 

ดา้นจติสาธารณะ สอดแทรกค่านิยมของมหาวทิยาลยัมหดิลในระหว่างการเรยีนการสอน  
 
๒. การพฒันาผลการเรียนร ู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันา กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนร ู้ 

๑.   ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
      นกัศกึษาตอ้งมคีุณธรรม 
จรยิธรรมเพื8อใหส้ามารถดําเนินชวีติ
รว่มกบัผูอ้ื8นในสงัคมอย่างราบรื8น และ
เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม กําหนด
มาตรฐาน ดงันี' 
  ๑.๑ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความ
ซื8อสตัยส์ุจรติ 
  ๑.๒ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความมี
ระเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลาและปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของ
สถาบนัและสงัคม 
  ๑.๓ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความ

๑.๑  กําหนดใหอ้าจารยส์นทนา
แลกเปลี8ยนกบันกัศกึษาเรื8อง
จรยิธรรม คุณธรรม โดยตรงหรอื
กล่าวสอดแทรกไปตามบรบิทของ
รายวชิาในระหว่างการเรยีนการ
สอนทุกรายวชิา 
๑.๒ สรา้งวฒันธรรมและปลกู
จติสาํนึกขั 'นพื'นฐานในเรื8องการตรง
ต่อเวลา  
๑.๓ จดัใหม้กีจิกรรมกลุ่ม และ
หวัหน้ากลุ่มในการสมัมนา 
ปฏบิตังิาน และทํารายงานของ
รายวชิา 

๑.๑  ประเมนิจากสถติกิารขาด
เรยีนของนกัศกึษา การส่ง 
งานตามกําหนดเวลาที8มอบหมาย 
๑.๒  ประเมนิจากการมวีนิยัและ
ความพรอ้มเพรยีงของน◌กัศกึษา
ในการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร 
๑.๓ ประเมนิผลจากสถติกิาร
กระทําทุจรติในการสอบ 
 



๓๐ 

 

ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันา กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนร ู้ 

เคารพในสทิธขิองตนเองและผูอ้ื8น
รวมถงึการเหน็คุณค่าและเคารพใน
ศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย ์
  ๑.๔ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี
สาธารณสุข 
  ๑.๕ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความมี
จติสาธารณะ 

  ๑.๔ จดัใหม้ปีฐมนิเทศ เพื8อ
แนะนําหลกัสตูร สทิธขิองนักศกึษา   
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ที8
เกี8ยวขอ้ง รวมถงึจรรยาบรรณ
วชิาชพีสาธารณสุข 
  ๑.๕ จดักจิกรรมที8ส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม เกี8ยวกบั
วชิาชพีดา้นสาธารณสุข และ
พฒันาจติสาธารณะใหก้บั
น◌กัศกึษา โดยการทาํประโยชน์
ใหก้บัชุมชนและสงัคม 

๒. ด้านความร ู้ 
  ๒.๑ มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี8ยวกบั
ศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8
เกี8ยวขอ้ง 
  ๒.๒ ประมวลความรู้ทั 8วไป ความรู้
พื' น ฐานวิช าชีพ กับ ศ าสต ร์ส าข า
สาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งได ้
  ๒.๓ มคีวามรอบรู้ เกี8ยวกับศาสตร์
ส าข าส าธ ารณ สุ ข แ ล ะศ าส ต ร์ที8
เกี8 ย ว ข้ อ ง ไ ป ใช้ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ชวีติประจาํวนัและการทาํงานได ้
  ๒ .๔  มี ค ว า ม ร อ บ รู้ เ กี8 ย ว กั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเกี8ยวกับ
ศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8
เกี8ยวขอ้งได ้

  ๒.๑ จัดให้มีรายวิชาที8มีความ
สอดคล้องกับ พรบ. วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  
  ๒.๒ เน้นการสอนแบบผู้เรยีนมี
ส่ ว น ร่ ว ม มีก าร ใช้ ปั ญ ห า เป็ น
พื' น ฐ าน  แ ล ะก า ร เรีย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จรงิ ทั 'งในชั 'นเรยีนและ
แหล่งฝึกชุมชน 
  ๒ .๓  ใ ช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที8
หลากหลาย ทั 'งบรรยายร่วมกับ
อภปิราย คน้ควา้ วเิคราะห ์และทํา
กรณีศึกษา ตลอดจนการนําเสนอ 
เพื8อการเรยีนรูก้นัของกลุ่มผูเ้รยีน  
  ๒ .๔  สร้างความตระห นัก ให้
นักศึกษาติดตามข่าวสาร ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้านสาธารณสุขผ่าน
ขอ้มลูช่องทางต่างๆ 

  ๒.๑ การสอบวัดความรู้โดยใช้
ขอ้สอบ 
  ๒.๒ การประเมนิจากรายงานที8
นักศึกษาได้ร ับมอบหมาย ให้
คน้ควา้ 
  ๒ .๓  ก า รป ร ะ เมิน จ าก ก าร
นําเสนอ 
 

๓.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
นั กศึกษาต้ องมีความสามารถ

พัฒนาตนเองโดยพึ8งตนเองได้เมื8อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั 'นนักศึกษาต้องมี
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

  ๓.๑ การสมัมนาและอภปิราย
กลุ่ม 
  ๓.๒ การจดัทาํรายงานในหวัขอ้ที8
ไดร้บัมอบหมาย 
  ๓.๓ การจดัสถานการณ์จาํลอง 
  ๓.๔ การฝึกปฏบิตัจิรงิใน

ก ารป ระ เมิน จ าก ผ ลสัม ฤ ท ธิ �
ทางการเรยีนและการปฏิบตัิของ
นกัศกึษา ในดา้นต่าง ๆ คอื 
  ๓.๑ การสอบวดัความคดิ 
วเิคราะห ์โดยใชข้อ้สอบ 
  ๓.๒ การประเมนิจากรายงานที8



๓๑ 

 

ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันา กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนร ู้ 

ดงันี'      
  ๓.๑ สามารถแสดงถงึความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
ของบุคคล ครอบครวั กลุ่มคน และ
ชุมชนไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม 
  ๓.๒ สามารถนําความรูศ้าสตรส์าขา
สาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งมา
ประยุกต์ ใช้ ในการให้บ ริก ารทาง
สาธารณสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๓.๓ สามารถนําความรูศ้าสตรส์าขา
สาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทาง 
สาธารณสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๓.๔ สามารถวางแผนพฒันางาน
สาธารณสุขอยา่งเป็นองคร์วมโดยเน้น
การมสี่วนรว่มของชุมชน 
  ๓.๕ มีความใฝ่รู้สามารถประยุกต์
ความรูจ้ากแหล่งต่างๆเพื8อสรา้งสรรค์
งานนวตักรรมทางสาธารณสุข 

หอ้งปฏบิตักิาร 
  ๓.๕ การฝึกปฏบิตัจิรงิใน
ภาคสนาม 
  ๓.๖ การศกึษาดงูาน 
  ๓.๗ กระตุน้และส่งเสรมิให้
นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ช้
ความรูใ้นการสรา้งสรรคน์วตักรรม
ทางดา้นสาธารณสุข 
 

นกัศกึษาไดร้บัมอบหมาย ให้
คน้ควา้และสรปุผลไดด้ว้ยตนเอง 
  ๓.๓ การประเมนิจากการ
นําเสนอขอ้มลูที8มกีระบวนการ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
  ๓ .๔  ประเมินจากทักษะการ
ปฏิบัติ ในห้ อ งปฏิบัติก ารและ
ภาคสนามที8 ส ามารถประเมิน
คุณภาพของงานได ้

๔.  ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

นกัศกึษาตอ้งมพีฤตกิรรมและ 
มนุษยสมัพนัธท์ี8ด ีและมคีวาม
รบัผดิชอบต่อหน้าที8การงานในอาชพี  
เพื8อความภาคภูมใิจในตนเองและเป็นที8
ยอมรบัในสงัคม ดงันั 'นมาตรฐานผลการ
เรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ ควรมดีงันี'  
  ๔.๑ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง 
ต่อองคก์รและต่อสงัคม 
  ๔.๒ สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื8นทั 'ง
ในบทบาทผูนํ้าและสมาชกิกลุ่ม 

  ๔.๑  การจดัสมัมนาและอภปิราย
กลุ่ม 
  ๔.๒  การมอบหมายงานคน้ควา้
และรายงานกลุ่ม 
  ๔.๓ การจดัใหม้แีบบบนัทกึการ
เขา้ชั 'นเรยีน และส่งรายงาน 
  ๔.๔ การจดัและสนบัสนุนใหน้กัศกึษา
มสี่วนรว่มในการทํากจิ 
กรรมของคณะและมหาวทิยาลยั 
 

๔.๑  การสงัเกตและประเมนิ
พฤตกิรรม 
๔.๒ การประเมนิผลการสมัมนา 
และการอภปิรายกลุ่ม 
๔.๓ การประเมนิผลเขา้ชั 'นเรยีน
และส่งรายงาน 
 



๓๒ 

 

ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันา กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนร ู้ 

  ๔.๓ สามารถปรบัตวัเขา้กบัเพื8อน
รว่มงาน 
  ๔.๔ สามารถปรบัตวัไดก้บั
วฒันธรรมขององคก์ร 
  ๔.๕ สามารถปรบัตวัทํางานรว่มกบั
ชุมชนและองคก์รภายนอกที8เกี8ยวขอ้ง
ได ้
๕.  ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข  การสื#อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นกัศกึษาต้องมทีกัษะการวเิคราะห ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื8อสาร ขั 'นตํ8า ดงันี' 
  ๕.๑ สามารถสื8อสารและนําเสนอได้
อย่างมปีระสิทธิภาพทั 'งการพูด การ
ฟังและการเขยีน 
  ๕.๒ สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
สถิติ  และชีวสถิติในการแปลและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 
  ๕ .๓  ส า ม า ร ถ ใช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสบืคน้ เกบ็รวบรวม 
วเิคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
  ๕ .๔  ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สัง เค ราะห์ ข้ อ มู ล ค วาม รู้จ าก สื8 อ
ส ารสน เท ศ ได้ ถู ก ต้ อ งต าม ห ลัก
วชิาการและนํามาประยุกต์ใชท้างดา้น
สาธารณสุขได ้

  ๕.๑  การสมัมนาและอภปิราย
กลุ่ม 
  ๕.๒ การมอบหมายงานคน้ควา้ 
และรายงานกลุ่มโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๕.๓ มอบหมายโครงงานวจิยัให้
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูต้ามระเบยีบวธิี
วจิยัในงานสาธารณสุข 
  ๕.๔ สรา้งความตระหนกัให้
นกัศกึษาใชว้จิารณญาณโดยใช้
ความรูต้ามหลกัวชิาการ 
 

  ๕.๑ การประเมนิผลการสมัมนา
และการอภปิรายกลุ่มที8สื8อสารเชงิ
ตวัเลขและสถติ ิ
  ๕.๒ การประเมนิผลจากรายงาน
หรอืโครงงานวจิยั ที8สื8อสารไดต้าม
เป้าหมาย 
  ๕.๓ ประเมนิจากการ
แลกเปลี8ยนความคดิเหน็ในชั 'น
เรยีน 
 

๖. ทกัษะการปฏิบตัิ  
นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะในดา้นการ

ปฏบิตั ิดงันี' 
  ๖.๑ สามารถแนะนําและให้

  ๖.๑ จดัใหม้รีายวชิาที8มกีารฝึก
ปฏบิตัจิรงิ เพื8อใหเ้กดิทกัษะ
ทางดา้นวชิาชพีการสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ 

  ๖.๑ การสอบประเมนิในรปูแบบ
ขอ้เขยีนและปฏบิตั ิ
  ๖.๒ การประเมนิจากรายงาน
และการนําเสนอโดยการบรรยาย 



๓๓ 

 

ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันา กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนร ู้ 

คาํปรกึษาเกี8ยวกบัการส่งเสรมิ
สุขภาพ การสอบสวน การป้องกนั 
การควบคุมโรค และการฟื'นฟูสุขภาพ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมรวมทั 'งการ
เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค การวางแผน
ครอบครวั 
  ๖.๒ สามารถควบคุมป้องกนัปัจจยัที8
ทาํใหเ้กดิโรคและลดความเสี8ยงของ
การเกดิโรค โดยประยกุตใ์ชอ้งค์
ความรูท้างดา้นสาธารณสุข 
  ๖.๓ สามารถตรวจประเมนิโรค
เบื'องตน้และบาํบดัโรคเบื'องตน้ได้
ถูกตอ้ง 
  ๖.๔ สามารถประเมนิอาการ
เจบ็ป่วยและใหก้ารช่วยเหลอืผูป่้วย
เพื8อการส่งต่อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
  ๖ .๕  สามารถดําเนินโครงการที8
แก้ปัญหาทางดา้นสาธารณสุข โดยใช้
กระบวนการประเมินและวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน เน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

- การจดัสถานการณ์จาํลอง 
- การฝึกปฏบิตัจิรงิใน
หอ้งปฏบิตักิาร           
- การฝึกปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม 
- การศกึษาดงูาน 
  ๖.๒ จดัใหม้รีายวชิาที8เกี8ยวขอ้งมี
กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ
ทาํงานกลุ่มและใหบ้รหิารงานกลุ่ม
โดยมหีวัหน้ากลุ่ม และสมาชกิใน
กลุ่มมสี่วนรว่มในการทาํงานและ
รบัผดิชอบ 
 

  ๖.๓ การประเมนิจากการสงัเกต 
  ๖.๔ ประเมินความถูกต้องและ
เหมาะสมของการปฏบิตัจิรงิทั 'งใน
หอ้งปฏบิตักิารและภาคสนาม 

 
๓.  แ ผน ที# แ ส ด งการกระจายค วาม ร ับผิด ชอ บม าต รฐ าน ผล การ เรียน ร ู้จ ากหล ักส ูต รส ู่ ร าย วิชา 
(Curriculum Mapping)  

รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ก. 



๓๔ 

 

หมวดที# ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที8 ๒) พ.ศ.๒๕๕๖และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ` ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้ขณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 
๒.๑.๑ กําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาใหเ้ป็นส่วนหนึ8งของระบบ

  มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
 ๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวชิา ดําเนินการตามรายวชิาที8เปิดสอนและตามกระบวนการเรยีน

   การสอน ไดแ้ก่ การประเมนิแผนการสอน การประเมนิขอ้สอบ การประเมนิรายงาน การ
   ประเมนิเชงิพฤตกิรรมของนกัศกึษา 

 ๒.๑.๓ การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร ดําเนินการจดัสมัมนาหลกัสูตร โดยมผีู้เขา้ร่วมสมัมนา
   ได้แก่ อาจารยป์ระจําหลกัสูตร ผู้บรหิารจากคณะ เพื8อนอาจารยจ์ากหลกัสูตรอื8น ศษิย์
   เก่าศษิยปั์จจบุนัและผูใ้ชบ้ณัฑติของหลกัสตูร 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้หลงัจากนักศึกษาสาํเรจ็การศึกษา 
 โดยเน้นผลสมัฤทธิ �ของการประกอบอาชพีของบณัฑติ เพื8อนํามาปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการ

 สอนและหลกัสตูร โดยการประเมนิผลดงันี' 
 ๒.๒.๑ การไดง้านทาํของบณัฑติ 
 ๒.๒.๒ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ๒.๒.๓ รางวลัหรอืคาํชมเชยที8บณัฑติไดร้บัในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ทกัษะการ 

   แก้ปัญหา มนุษยสมัพนัธ์ ความรบัผดิชอบและการสื8อสาร การใช้ความคดิอย่างมเีหตุมี
   ผลและการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 
๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ย การศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี(ฉบบัที8 ๒) พ.ศ.๒๕๕๖และ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี(ฉบบัที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๕ 

 

หมวดที# ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
 

๑. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
 ๑.๑ มกีารแนะนําคณะผู้บรหิาร คณาจารยแ์ละบุคลากรของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิให้อาจารย์
       ใหมร่◌บัทราบและเปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลี8ยนเรยีนรูเ้พื8อสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ี
  ๑.๒ จดัอาจารยพ์ี8เลี'ยงจากหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ   

            มหาวทิยาลยัมหดิล เพื8อช่วยเหลอื แนะนํา ดแูลดา้นงาน ระเบยีบที8เกี8ยวขอ้ง  แนะนําหลกัสตูรใน   
            รายละเอยีดหลกัสตูรและรายวชิา กระบวนการสอน มอบหมายงานเป็นเวลาประมาณ ๑ปี 

๑.๓ ส่งคณาจารยเ์ขา้ร่วมการปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยั แนะแนวการเป็นคร ูใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบาย     
      ปรชัญายทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั  
๑.๔ ใหเ้ขา้รว่มรบัผดิชอบรายวชิา  เพื8อเรยีนรูก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั และ 
      มอบหมายงานบางส่วนในการดแูลนกัศกึษา 

 
๒. การพฒันาความร ู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
        

๒.๑  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล  

 ๒.๑.๑ ส่งเสรมิอาจารยใ์ห้มกีารเพิ8มพูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ เพื8อให้เกดิการพฒันา
          การสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื8อง โดยสนับสนุนให้เขยีนโครงการวจิยัและขอทุนสนับ
          สนุนการวจิยัทั 'งในระดบัคณะ มหาวทิยาลยัและทุนวจิยัจากภายนอกมหาวทิยาลยั 

 ๒.๑.๒ สนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรมดา้นการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล การ
           พฒันาหลกัสูตรและการวจิยัที8จดัโดยคณะและมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานภายนอก เขา้
           รว่มประชุมวชิาการทั 'งระดบัชาตแิละนานาชาต ิศกึษาดงูานทั 'งในและนอกประเทศ 

๒.๒  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื#นๆ  

 ๒.๒.๑ สนบัสนุนใหอ้าจารยม์สี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ เช่น การรบัเชญิเป็น 
   วทิยากรบรรยายในการประชุมวชิาการ ผูท้รงคุณวุฒใินการประเมนิโครงการวจิยั  
   บทความวจิยัและตําแหน่งทางวชิาการและคณะกรรมการวชิาชพีที8เกี8ยวขอ้งเป็นตน้ 

 ๒.๒.๒ แสวงหาแหล่งทุนวจิยัการวจิยั สรา้งองคค์วามรูใ้หม่และตพีมิพบ์ทความทางวชิาการและ
   ผลงานวจิยัสาํหรบัอาจารย ์

 ๒.๒.๓ สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มประชุม สมัมนาและอบรมทางวชิาการและวจิยัอยา่งต่อเนื8อง 
  



๓๖ 

 

หมวดที# ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 
ในการบรหิารหลกัสูตร มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประกอบด้วย ประธานหลกัสูตรและอาจารย์

ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรทําหน้าที8รบัผดิชอบโดยมรีองอธกิารบดฝ่ีายโครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิเป็นผู้
กํากบัดแูลและใหค้าํแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏบิตัใิหแ้ก่คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร วางแผนจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ู้สอนติดตามและรวบรวม
ขอ้มลูสาํหรบัใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนื8อง 

 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
๑. พฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั 
๒ .ตรวจสอบและปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ให้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 
๓.กระตุ้นนักศกึษาให้มคีวาม
ใฝ่รู ้มคีวามรูค้วามสามารถใน
วชิาการที8ทนัสมยั 
๔ . ประเมินมาตรฐานของ
หลกัสตูรอยา่งสมํ8าเสมอ 

๑. จัดหลักสูต รให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
๒. ปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ ๓-๕ ปี 
๓. กระตุน้ใหน้กัศกึษาเกดิการเรยีนรู ้
๔ . มีก ารป ระเมินหลักสู ต รโดย
แ ต่ ง ตั ' ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ มี
ผูท้รงคุณวุฒริว่มดว้ย 
๕. จดัทําฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
อ าจ า รย์  ผ ล ง าน ท างวิ ช าก า ร 
อุ ป ก ร ณ์  เค รื8 อ ง มื อ  ค รุ ภั ณ ฑ ์
งบประมาณ เครอืข่ายเพื8อเป็นขอ้มลู
ในการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
๖ . ป ระเมินค วามพึ งพ อ ใจขอ ง
หลกัสูตรและการเรยีนการสอนโดย
นักศึกษา บณัฑติที8สําเรจ็การศกึษา
และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๑. หลกัสตูรอา้งองิกบัมาตรฐานที8กําหนด
มีค วามทันสมัยและมีก ารปรับ ปรุ ง
สมํ8าเสมอ 
๒. จํานวนรายวิชาที8มีภาคปฏิบัติและ
วิชาสมัมนาที8มแีนวทางให้นักศึกษาได้
คน้ควา้ความรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 
๓. จํานวนและรายชื8อคณาจารย์ประจํา 
คุณวุฒิ ประสบการณ์และการพัฒนา
อบรมของอาจารย ์
๔. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษา 
๕ . ผ ล ก า รป ระ เมิ น ห ลัก สู ต ร โด ย
คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร 
๖. ผลการประเมนิหลกัสูตรโดยบณัฑิต
ผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกปี 
๗. ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้
บณัฑติ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

      โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิจดัสรรงบประมาณประจาํปี ทั 'งงบประมาณแผ่นดนิและเงนิ
 รายไดเ้พื8อจดัซื'อตําราและครุภณัฑ ์จดัสื8อการเรยีนการสอนและโสตทศันูปกรณ์ที8ทนัสมยัไวใ้นหอ้งเรยีน
 ทั 'งภาคบรรยายและปฏบิตั ิระบบอนิเทอรเ์นตอย่างเพยีงพอเพื8อสนับสนุนการเรยีนการสอนและสรา้ง
 สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เอื'อต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 

      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนที#ม ีอยู่เดิม 
        ความพร้อมด้านตํารา หนังสือและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศของมหาวทิยาลยั โดยมสีํานักหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยั ห้องสมุดของโครงการจดัตั 'ง
 วิทยาเขตวิทยาเขตอํานาจเจรญิ หนังสือเฉพาะทางและทั 8วไปให้นักศึกษาได้สืบค้นอย่างเพียงพอ 
 นอกจากนี' ยงัมอุีปกรณ์ที8ใชส้นบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนเพื8อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  

๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ#มเติม 
  ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยั หอ้งสมดุของโครงการจดัตั 'งวทิยาเขต

 วทิยาเขตอํานาจเจรญิ ดาํเนินการจดัซื'อตําราและหนังสอืที8เกี8ยวขอ้ง โดยอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะ
 มสี่วนรว่มในการเสนอแนะรายชื8อหนงัสอื วารสารที8เกี8ยวขอ้งใหแ้ก่หอ้งสมดุ รวมถงึครภุณัฑท์ี8เกี8ยวขอ้ง
 กบัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร 

    ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
 มเีจา้หน้าที8ประจาํหอ้งสมุด  ใหก้ารประสานการจดัซื'อจดัหาหนังสอืเขา้หอ้งสมดุ ใหบ้รกิารระบบ

 อนิเตอรเ์น็ท ให้บรกิารสบืค้นขอ้มูลจากฐานขอ้มูล  และทําหน้าที8ประเมนิความเพยีงพอของตําราและ
 หนังสอื  เจา้หน้าที8โสตทศันูปกรณ์ เจา้หน้าที8เทคโนโลยสีารสนเทศ จะอํานวยความสะดวกในการใชส้ื8อ
 ของอาจารย ์ และประเมนิความเพยีงพอตลอดจนความต้องการใช้สื8อของอาจารย ์เจา้หน้าที8ห้องปฏบิตักิาร 
 ประสานงานในการจดัหาอุปกรณ์วชิาปฏบิตักิารให้มคีวามเพยีงพอต่อการเรยีนการสอน นอกจากนี'หลงัเสรจ็
 สิ'นการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา  ทุกรายวชิาจะใหน้กัศกึษาประเมนิผลการเรยีนการสอน สื8อ
 การเรยีน อุปกรณ์วชิาปฏบิตัิการ รวมถงึความเพยีงพอของตําราและหนังสอื เพื8อหลกัสูตรจะได้นําผล
 การประเมนิไปปรบัปรงุต่อไป 

 
๓. การบริหารคณาจารย  ์

๓.๑ คณุภาพบคุลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ทั 'งสิ'นประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๔ คน จบ

 การศกึษาระดบัปรญิญาเอกจาํนวน ๗ คน ระดบัปรญิญาโท ๒ กําลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ๕ คน 
 มกีารพฒันาคุณภาพบุคลากรสายวชิาการโดยสนับสนุนงบประมาณอบรมเพิ8มพูนความรูแ้ละ

 สนบัสนุนทุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 
๓.๒ การรบัอาจารยใ์หม่ 
 การรบัอาจารยใ์หมใ่ชห้ลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัมหดิล โดยอาจารยใ์หมจ่ะต้องมวีุฒกิารศกึษา

 ในสาขาสาธารณสุขศาสตร ์ หรอืสาขาอื8นที8เกี8ยวขอ้ง มคีวามสามารถในการสอน มทีกัษะดา้นเทคโนโลยี



๓๘ 

 

 สารสนเทศ และมจีรยิธรรม คุณธรรม และภาษาองักฤษตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื8อง แนว
 ทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยประเมนิจากการสอนและ
 สมัภาษณ์ 

๓.๓ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
 คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อน จะตอ้งประชุมรว่มกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการ

 สอน ประเมนิผล  และใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื8อเตรยีมไวส้าํหรบั
 การปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอืเพื8อหาแนวทางที8จะทําให้บรรลุเป้าหมายที8กําหนดไว้ใน
 หลกัสตูร และผลติบณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะของบณัฑติที8พงึประสงค ์

๓.๔ การแต่งต ั Rงคณาจารยพิ์เศษ  
 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาเป็นผู้พจิารณาเชญิอาจารยพ์เิศษ โดยความเหน็ชอบของประธาน

 หลกัสูตร โดยอาจารย์พิเศษต้องมชีั 8วโมงสอนไม่เกินรอ้ยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมอีาจารย์ประจําเป็น
 ผู้รบัผดิชอบรายวชิานั 'น อาจารยพ์เิศษจะต้องเป็นผู้มปีระสบการณ์ตรง ในสาขาสาธารณสุขศาสตร ์หรอื
 สาขาที8เกี8ยวขอ้ง 

 
๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

๔.๑ คณุภาพบคุลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
  มกีารพฒันาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนโดยสนับสนุนงบประมาณอบรมเพิ8มพูนความรู้ที8    

 เกี8ยวขอ้งกบังานที8รบัผดิชอบ 
๔.๒ การกาํหนดคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนต้องมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึ'นไปในสาขาวชิาที8เกี8ยวขอ้งกบัภาระงาน 
 ที8รบัผดิชอบ มคีวามรูด้า้นภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศที8ด ีและมจีรยิธรรม คุณธรรมที8ด ี

๔.๓  การเพิ#มทกัษะความร ู้เพื#อการปฏิบตัิงาน  
   ส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารบัการฝึกอบรมเพิ8มทกัษะการปฏิบตัิงานในสายงานที8
 รบัผดิชอบ เพื8อสามารถให้บรกิารแก่อาจารย์ เช่น การเตรยีมจดัทําสื8อการสอน การใช้สื8อการสอน การ
 เตรยีมสอนในระบบการศึกษาทางไกล การเตรยีมห้องปฏิบตัิการ การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ ที8ใช้ในการ
 เรยีนภาคปฏบิตัเิพื8ออํานวยความสะดวกแก่อาจารย ์การเตรยีมการฝึกภาคสนาม 

๔.๔ จาํนวนบคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติมบุีคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอนจํานวน ๗ คน 

 ประกอบดว้ย นักวทิยาศาสตร ์๑ คน นักวชิาการศกึษา ๒ คน บรรณารกัษ์ ๑ คน นักวชิาการพสัดุ ๑ คน 
 นกัวชิาการเงนิและบญัช ี๑ คน และนกัวชิาการโสตทศันศกึษา ๑ คน 
 
๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา  

๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื#นๆ  แก่นักศึกษา  
 เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีจนกระทั 8งนักศึกษาสําเร็จ

 การศกึษา  



๓๙ 

 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
  กรณีที8นักศึกษาสงสัยเกี8ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื8นคําร้องต่ออาจารย์

 ผูร้บัผดิชอบวชิาเพื8อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารย์
 ในแต่ละรายวชิาได ้  
  ๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผ ูใ้ช้บณัฑิต  
 จดัการสํารวจและนําข้อมูลที8เกี8ยวข้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ มาใช้เป็นข้อมูลในการจดัทํา
หลักสูตร โดยนักศึกษาที8สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี'จะมีคุณสมบัติและความสามารถปฏิบัติงานเป็น
นักวชิาการสาธารณสุข  ปฏบิตัิงานเกี8ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพ ควบคุมและป้องกนัโรค โดยใช้หลกัการของ
ระบาดวทิยาในการวเิคราะห์วางแผนและจดัการโครงการดา้นสาธารณสุขทั 'งในสถานบรกิารสุขภาพทุกระดบัทั 'ง
หน่วยงานของรฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8นและองค์กรอิสระ เป็นนักวิจยั หรอืผู้ช่วยนักวิจยัใน
โครงการวจิยัด้านสุขภาพหรอืสาขาอื8นๆที8เกี8ยวข้องได้ และสามารถศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท และเอก สาขา
สาธารณสุขศาสตรห์รอืสาขาอื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้งได ้โดยมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติเป็นประจาํทุก
ปี 
 

๗. ตวับ่งชีRผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  มตีวับ่งชี'ที8 ๑-๕  ซึ8งเป็นตวับ่งชี'บงัคบัต้องมผีลดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมจีาํนวนตวับ่งชี' (ตวับ่งชี'ที8 ๖-๑๒)   ที8มผีลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไมน้่อยกว่า ๘๐% ของตวับ่งชี'รวม โดยพจิารณาจากจาํนวนตวับ่งชี'บงัคบัและตวับ่งชี'รวมในแต่ละปี ดงันี' 
 
 

ตวับง่ชีRและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสีว่นร่วมในการประชุมเพื8อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

� � � � � 

๒. มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.๒ ที8สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิห่งชาต ิหรอืมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

� � � � � 

๓. มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

� � � � � 

๔. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ  มคอ.๕ ภายใน ๓๐ 
วนั หลงัสิ'นสุดปีการศกึษา 

� � � � � 

๕. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 
วนั หลงัสิ'นสุดปีการศกึษา 

� � � � � 

๖.  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี8กาํหนด
ใน มคอ. ๓  อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาที8เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

- � � � � 

๗.  มกีารพฒันา  ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการดาํเนินงานที8รายงานใน มคอ.๗   
ปีที8แลว้ 

- � � � � 

๘. อาจารยใ์หมทุ่กคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีน
การสอน 

- 
 

� � � � 

๙.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีอยา่ง
น้อยปีละ ๑ ครั 'ง 

- � � � � 



๔๐ 

 

ตวับง่ชีRและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑๐. จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุน ไดร้บัการพฒันาวชิาการและ/หรอืวชิาชพีไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

- � � � � 

๑๑. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย  บณัฑติใหมท่ี8มต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลี8ยไมน้่อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

- - - � � 

๑๒. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที8มต่ีอบณัฑติใหมเ่ฉลี8ยไมน้่อยกวา่ 
๓.๕  จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

- - - - � 

 
หมวดที# ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธ ์การสอน 
๑.๑.๑  จดัใหม้กีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา และวเิคราะหผ์ลการเรยีนใน 
          รายวชิาดว้ยระบบออนไลน์และเป็นความลบั 
๑.๑.๒ จดัใหม้กีารประชุมรว่มของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพื8อพจิารณาผล 
         การประเมนิ และเสนอแนะแนวทางเพื8อปรบัปรุงการสอน 

        ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

 ๑.๒.๑   ประเมนิโดยนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา 
  ๑.๒.๒  สงัเกตการณ์โดยผูร้บัผดิชอบวชิา  ประธานหลกัสตูร และ/หรอืเพื8อนอาจารยใ์นหรอื   
                               นอกหลกัสตูร 
 
๒.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  
  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม โดยการจดัทาํแบบประเมนิความพงึพอใจ และขอ้คดิเหน็จาก 
       ๑)  นกัศกึษาและบณัฑติ   
       ๒)  ผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก   
      ๓)  ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื8นๆ 
 
๓.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
      ประเมนิตามตวับ่งชี'ผลการดาํเนินงานที8ระบุในหมวดที8 ๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย ๓ 
คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาที8เกี8ยวขอ้งอยา่งน้อย ๑ คน  
 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

๔.๑ รวบรวมขอ้มลู  ขอ้เสนอแนะ จากการประเมนิของนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูท้รงคุณวุฒ ิ
๔.๒ วเิคราะหท์บทวนขอ้มลูขา้งตน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
๔.๓ เสนอแผนการปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ ์

 



๔๑ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แผนที#แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้จากหลกัสตูรส ู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 

แผนที#แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้จากหลกัสตูรส ู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรบัผิดชอบ  
o  ความรบัผิดชอบรอง  

                                                                      

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั #วไป 
๑.๑ กล ุ่มวิชาที#มหาวิทยาลยักาํหนด 
๑.๑.๑ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั 8วไปเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
MUGE 101General Education for Human  
               Development 

 
 

 
 

    

� 
     

 
 
 

    

 

    

 

 

 

 

 

      

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
MUGE 102 Social Studies for Human  
                Development 

  
 

  
 

  
� 

     
 

 
 

    
 

 
 

   
 

  
 

      

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื8อการพฒันามนุษย ์ 
MUGE 103 Arts and Science for Human  
               Development 

  
 

  
 

  
 

   
 

   
 

   
 

 
 

    
 

  
 

      

๑.๑.๒ ภาษา 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื8อการสื8อสาร  
LATH 100 Art of Using Thai Language in  
              Communication 

 

 

 

 

 

 

   

� 
      

 
    

 

 

 

   

 

        

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ 
LAEN103 English Level I 

 

 

     

� 
      

 
    

 

 

 

   

 

 

 

       



๔๓ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ 
LAEN104 English Level II 

 

 

     

� 
      

 
    

 

 

 

   

 

 

 

       

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษ ระดบั ๓ 
LAEN105 English Level III 

 

 

     

� 
      

 
    

 

 

 

   

 

 

 

       

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษ ระดบั ๔ 
LAEN106 English Level IV 

 

 

     

� 
      

 
    

 

 

 

   

 

 

 

       

๑.๒ กล ุ่มวิชาที#หลกัสตูรกาํหนด 
๑.๒.๑ สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร  ์

สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวชิาชพี 
SHHU 150 Code of Professional Ethics 

 

� 

 

� 

 

� 
 

� 

 

� 

 

� 

   

 
 

  

 
  

 

 

 

 

    

 
 

 

 
   

   

๑.๒.๒ ภาษา 

อจกษ ๓๙๑ ภาษาองักฤษเพื8อการอ่านและการ  
                เขยีนงานวจิยั 
AMAG 391 English for Reading and Writing  
               Research 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

  
 
� 

      
 
 

   
 
 

     
 
� 

 

 

 

 
 
 

      

อจนส ๒๓๕ ภาษาองักฤษเพื8อการสื8อสาร  
AMIM 235 English for Communication 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

� 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� 

  
 

      

๑.๒.๓ วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร  ์

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพวิเตอร ์
ITCS 155 Computer Applications 

     �                 
      

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
๒.๑ กล ุ่มวิชาพืRนฐานวิชาชีพ 
๒.๑.๑ วิทยาศาสตร  ์

วทคม ๑๑๐ เคมทีั 8วไป 
SCCH 110 General Chemistry 

 

 

     
� 

      
 

    

 

    

 

        



๔๔ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วทคม ๑๑๘ ปฏบิตักิารเคม ี
SCCH 118 Chemistry Laboratory 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

� 
      

 
    

 

    
 

 
 

 
 

      

วทฟส ๑๕๕ ฟิสกิสพ์ื'นฐานสาํหรบัวทิยาศาสตร ์        
                สุขภาพ 
SCPY 155 Basic Physics for Health Science 

 
 

 
 

    

� 
      

 
        

 

 

 

       

วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั 8วไป 
SCPY 110 General Physics Laboratory 

 
 

 
 

 
 

   

� 
      

 
   

 

 

 

    
 

 

 

       

อจสบ ๒๐๐ เคมอีนิทรยีเ์บื'องตน้ 
AMPH 200 Basic Organic Chemistry      �         � �    �         

อจสบ ๒๐๑ ชวีวทิยาพื'นฐาน 
AMPH 201 Basic Biology      � �                    

  

อจสบ ๒๐๓ ชวีเคมเีบื'องตน้ 
AMPH 203 Basic Biochemistry 

  

 

    

� 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

    

 

    

 

        

๒.๑.๒ คณิตศาสตร ์
วทคณ ๑๑๗ คณติศาสตร ์
SCMA 117 Mathematics 

      

� 

      
 

                

๒.๑.๓ วิชาพืRนฐานสาธารณสขุ 
อจสบ ๒๐๒ จุลชวีวทิยาและปรสติวทิยาสาํหรบั 
                สาธารณสุข 
AMPH 202 Microbiology and Parasitology for  
                Public Health 

 
 

 
 

    

� 

  
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

อจสบ ๒๐๔ โภชนาการสาธารณสุขและการ 
                กําหนดอาหาร 
AMPH 204 Public Health Nutrition and Dietetics            

 
 

 
 

    

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

� 
 

 
 

� 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

� 

 
 

 
 

 

� 
 

 
   

 
 
 

อจสบ ๒๐๕ สรรีวทิยาพื'นฐาน  
 

 

 

 
 

 

 

  

� 

 

� 

 
 

 
 

 
 

 

� 
 
 

 
 

  
 

 

� 

 

� 

   

� 

  
 

 
 

     



๔๕ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
AMPH 205 Basic Physiology 
อจสบ ๒๐๖ กายวภิาคศาสตรพ์ื'นฐาน  
AMPH 206 Basic Anatomy 

  
 

 
 

   

� 

 

 

     
 

    
 

      
 

 
 

     

อจสบ ๒๐๗ พยาธวิทิยาพื'นฐาน 
AMPH 207 Basic Pathology 

  

 

    

� 

 
 

 
 

 

 

  
 

     
 

    
 

 

  
 

 
 

     

๒.๒ กล ุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ 
๒.๒.๑ สถิติ ชีวสถิติ หรือวิจยัทางสาธารณสขุ 
อจสบ ๒๒๑ ชวีสิถติ ิ  
AMPH 221 Biostatistics      � � �  �  �        � � � �      

๒.๒.๒ วิทยาการระบาด 
อจสบ ๓๒๗ หลกัการระบาดวทิยา 
AMPH 327 Principle of Epidemiology       � � �  � � �            � �    

๒.๒.๓ การบริหารงานสาธารณสขุ การจดัการด้านสขุภาพ 
อจสบ ๒๒๓ การบรหิารงานสาธารณสุข 
AMPH 223 Public Health Administration      � � �   � � �                

๒.๒.๔ อนามยัสิ#งแวดล้อม 
อจสบ ๒๒๔ อนามยัสิ8งแวดลอ้ม 
AMPH 224 Environmental Health      �                       

๒.๒.๕ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
อจสบ ๒๒๕ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
AMPH 225 Occupational Health and Safety      � � �                     

๒.๒.๖ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกี#ยวข้องกบัการประกอบอาชีพ 
อจสบ ๓๒๘   กฎหมายการสาธารณสุข  
                  สิ8งแวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
AMPH 328     Legislation in Public Health, 

     � � �                     



๔๖ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
Environmental and Occupational Health 
๒.๒.๗ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
อจสบ ๒๒๖ การส่งเสรมิสุขภาพแบบองคร์วม 
AMPH 226 Holistic Health Promotion      � � � � � � � � �      �  � � �    � 

๒.๒.๘ วิชาการตรวจประเมิน การบาํบดัโรคเบืRองต้น การดแูลให้ช่วยเหลือผ ู้ป่วยเพื#อการส่งต่อและการฟืR นฟสูภาพ 
อจสบ ๔๓๐ การบาํบดัโรคเบื'องตน้ 
AMPH 430 Basic Medical Care      � � �  � �             � � � �  

๒.๒.๙ วิชาการป้องกนัและควบคมุโรค การควบคมุปัจจยัที#ทาํให้เกิดโรค 
อจสบ ๓๒๙ หลกัการควบคุมและป้องกนัโรค 
AMPH 329 Principles of Diseases Control and  
               Prevention 

     � � �                � �    

๒.๒.๑๐ ประสบการณ์วิชาชีพ 
อจสบ ๒๒๒ หลกัการทางสาธารณสุข 
AMPH 222 Principle of Public Health    �  � � �       � � �   � � � �      

๒.๓ กล ุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
๒.๓.๑ ส่งเสริมการเรียนร ู้และการให้คาํปรึกษา 
อจสบ ๓๕๔ การเสรมิพลงัอํานาจดา้นสุขภาพ 
AMPH 354 Health Empowerment      � � �                     

อจสบ ๓๕๘ เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
AMPH 358 Introduction to Health Economics      � � �                     

อจสบ ๔๕๑ อนามยัครอบครวั 
AMPH 451 Family Health 

  
 

    

� 

 

� 

 

� 

  

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

  
 

    
  

   

� 

 

� 

   

 

๒.๓.๒ การประยุกต ์การตรวจประเมินสขุภาวะและการบาํบดัเบืRองต้น 
อจสบ ๓๕๕ ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
AMPH 355 Primary Health Care System 

  

 

    

� 

 

� 

 

� 

  

� 

 

� 

 

� 

    

 

    

  

   

� 

 

� 

  

� 

 

 



๔๗ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อจสบ. ๔๕๙ เภสชัสาธารณสุข 
AMPH 459 Public Health Pharmacy      � � �   �               �   

อจสบ ๔๖๐ ปฏบิตักิารบาํบดัโรคเบื'องตน้ 
AMPH 460 Basic Medical Care Practicum   � � � � � �  � � �            � � � �  

อจสบ ๔๖๔ การจดัการวบิตัภิยัสาธารณะ 
AMPH 464 Disaster Management      � � �                     

๒.๓.๓ การประเมินและวินิจฉัยสขุภาพชมุชน 
อจสบ ๓๕๒ การประเมนิผลกระทบสิ8งแวดลอ้ม 
                และสุขภาพ 
AMPH 352 Environmental and Health Impact  
               Assessment 

     � � �                     

อจสบ ๓๕๖  ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสุขชุมชน 
AMPH 356  Community Public Health Field  
                 Training  

 � � �  � � �  � � � �  � � � � �     �    � 

อจสบ 461 สมัมนางานสาธารณสุข 
AMPH 461 Seminar in Public Health      � � � �   � �       �  � �      

อจสบ ๔๖๕  ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีสาธารณสุข  
AMPH 465  Public Health Professional Field  
                 Training  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 

๒.๓.๔ การจดัระบบสารสนเทศและการสื#อสารด้านสขุภาพชุมชน 
อจสบ ๓๕๓ การจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ   
                ดา้นสุขภาพและการ
ประยุกต์ใชA้MPH 353 Health Information 
System     
                Management and Its Application 

     � � � �  � �          � �      



๔๘ 

 

รายวชิา 
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื8อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทกัษะดา้นปฏบิตั ิ

�  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อจสบ ๓๕๗ การสื8อสารทางสุขภาพ 
AMPH 357  Health Communication      � � � �   �        �         

๒.๓.๕ วจิยัหรอืโครงการพฒันาสาธารณสุข 
อจสบ ๔๖๒ การวจิยัในงานสาธารณสุข 
AMPH 462 Research Methodology in Public   
               Health 

     � � � � �  �         � � �      

อจสบ ๔๖๓   โครงงานในงานสาธารณสุข 
AMPH 463    Public Health Projects      � � � �   �                � 

๓.วิชาเล ือกเสรี 
อจสบ ๓๘๑ การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ 
AMPH 381 Health Promotion for the Elderly      � � �  � �             � � �  � 

อจสบ ๓๘๒ สุขภาพจติชุมชน  
AMPH 382 Community Mental health      � � �  � � �            � �   � 

อจสบ ๔๘๓ พฒันาบุคลกิภาพ 

 AMPH 483 Personality Development   � � � � � �       � � � � �          

อจสบ ๔๘๔ อนามยัเจรญิพนัธุ ์
AMPH 484 Reproductive Health      � � �  � �             � �   � 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียนร ู้ของหลกัสตูรฯกบั Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล (MAHIDOL) 
 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
๑.๑ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความซื8อสตัยส์ุจรติ  

 
     

๑.๒ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความมรีะเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลาและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม        
๑.๓ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความเคารพในสทิธขิองตนเองและผูอ้ื8นรวมถงึการเหน็คุณค่าและเคารพในศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย ์        
๑.๔ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีสาธารณสุข        
๑.๕ มพีฤตกิรรมที8แสดงถงึความมจีติสาธารณะ        
๒. ด้านความร ู้ 
๒.๑ มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี8ยวกบัศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้ง        
๒.๒ ประมวลความรูท้ ั 8วไป ความรูพ้ ื'นฐานวชิาชพีกบัศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งได ้        
๒.๓ มคีวามรอบรู ้เกี8ยวกบัศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งไปใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนัและการทาํงานได ้        
๒.๔ มคีวามรอบรูเ้กี8ยวกบัความกา้วหน้าทางวชิาการเกี8ยวกบัศาสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งได ้        
๓. ด้านทกัษะทางปัญญา   
๓.๑ สามารถแสดงถงึความสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์สุขภาพของบุคคล ครอบครวั กลุ่มคน และชุมชนไดอ้ย่างเป็นองคร์วม        
๓.๒ สามารถนําความรูศ้าสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งมาประยุกต์ใชใ้นการใหบ้รกิารทางสาธารณสุขไดอ้ย่างเหมาะสม        
๓.๓ สามารถนําความรูศ้าสตรส์าขาสาธารณสุขและศาสตรท์ี8เกี8ยวขอ้งมาประยุกต์ใชใ้นการแกป้ัญหาทาง 
สาธารณสุขไดอ้ย่างเหมาะสม        

๓.๔ สามารถวางแผนพฒันางานสาธารณสุขอย่างเป็นองคร์วมโดยเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชน        
๓.๕ มคีวามใฝ่รูส้ามารถประยุกต์ความรูจ้ากแหล่งต่างๆเพื8อสรา้งสรรคง์านนวตักรรมทางสาธารณสุข        
๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อองคก์รและต่อสงัคม        
๔.๒ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื8นทั 'งในบทบาทผูน้ําและสมาชกิกลุ่ม        
๔.๓ สามารถปรบัตวัเขา้กบัเพื8อนร่วมงาน        
๔.๔ สามารถปรบัตวัไดก้บัวฒันธรรมขององคก์ร        
๔.๕ สามารถปรบัตวัทาํงานร่วมกบัชุมชนและองคก์รภายนอกที8เกี8ยวขอ้งได ้        
๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื#อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถสื8อสารและนําเสนอไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทั 'งการพดู การฟังและการเขยีน        



๕๐ 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
๕.๒ สามารถประยุกต์ความรูท้างสถติ ิและชวีสถติใินการแปลและวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ        
๕.๓ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ เกบ็รวบรวม วเิคราะหแ์ละถ่ายทอดขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม        
๕.๔ สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลูความรูจ้ากสื8อสารสนเทศไดถู้กต้องตามหลกัวชิาการและนํามาประยุกต์ใชท้างดา้นสาธารณสุข
ได ้        

๖. ทกัษะการปฏบิตั ิ
๖.๑ สามารถแนะนําและใหค้าํปรกึษาเกี8ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพ การสอบสวน การป้องกนั การควบคุมโรค และการฟื'นฟูสุขภาพไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมรวมทั 'งการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัโรค การวางแผนครอบครวั 

       

๖.๒ สามารถควบคุมป้องกนัปัจจยัที8ทาํใหเ้กดิโรคและลดความเสี8ยงของการเกดิโรค โดยประยุกต์ใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นสาธารณสุข        
๖.๓ สามารถตรวจประเมนิโรคเบื'องตน้และบาํบดัโรคเบื'องตน้ไดถู้กตอ้ง        
๖.๔ สามารถประเมนิอาการเจบ็ป่วยและใหก้ารช่วยเหลอืผูป้่วยเพื8อการส่งต่อไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม        
๖.๕ สามารถดาํเนินโครงการที8แกป้ัญหาทางดา้นสาธารณสุข โดยใชก้ระบวนการประเมนิและวนิิจฉยัสุขภาพชุมชน เน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

       



๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คาํอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั #วไป        ๓๐ หน่วยกิต 
๑. กล ุ่มวิชาที#มหาวิทยาลยักาํหนด      ๑๖ หน่วยกิต 
๑.๑.๑ กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์       ๗ หน่วยกติ 

หน่วยกติ (ทฤษฏ ี– ปฏบิตั ิ– คน้ควา้ดว้ยตนเอง) 
 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั #วไปเพื#อการพฒันามนุษย ์     ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Educations for Human Development 
 ความหมาย ความสําคญัและความสมัพนัธ์ของวชิาศึกษาทั 8วไปกบัวชิาชพี/วชิาเฉพาะ ความเชื8อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที8พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุกรณ์ /
สถานการณ์/ปัญญหาและการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหาหรอืปรบัปรงุพฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์
เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื8นและสงัคม การประยกุตค์วามรูเ้พื8อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา 
 The meaning, significance, and relation of general education to other vocational/ specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions 
to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒  สงัคมศึกษาเพื#อการพฒันามนุษย ์     ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 

หลกัการและทฤษฎพีื'นฐานที8เกี8ยวขอ้งกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที8สําคญัของสงัคมไทยและ
สงัคมโลก อาท ิววิฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวตัิศาสตร ์ระบบการเมอืงการปกครอง 
ระบบเศรษฐกจิ ระบบสุขภาพ การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และ
การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื8อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื8น และสงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พื8อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and 
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and 
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies.   
 
 
 
 



๕๓ 

 

มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื#อการพฒันามนุษย ์     ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Science for Human Development 

มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี8ยวกบัววิฒันาการที8สําคญั
ทางด้านศิลปวทิยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะหแ์นวทางแก้ไข  ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทาง
ปรบัปรงุพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื8น  และสงัคม  การประยุกตค์วามรูเ้พื8อ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and 
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.   
 

๑.๑.๒  กล ุ่มวิชาภาษา         ๙  หน่วยกิต 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื#อการสื#อสาร     ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100    Art of Using Thai Language in Communication 

ศลิปะการใช้ภาษาไทย ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขยีน และการคดิ 
เพื8อการสื8อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication. 
 
ศศภอ ๑๐๓   ภาษาองักฤษระดบั ๑       ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103  English Level ๑ 
 

โครงสร้าง ไวยากรณ์  และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที8 เกี8ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชวีติประจําวนั   ในลกัษณะของบูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษ รวมทั 'งกลยุทธใ์นการ
อ่านบทความ การเขยีนในระดบัประโยค การฟังเพื8อจบัใจความสําคญั การออกเสยีง และการพูดสื8อสารในชั 'น
เรยีนระดบับทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  with 
integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, 
listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษระดบั ๒       ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104  English Level ๒ 

คําศพัท ์สํานวน  ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั  ทกัษะการสนทนาใน
กลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมุตใินสถานการณ์ต่าง ทกัษะการเขยีนในระดบัย่อหน้า และเนื'อหาการอ่านและการ
ฟังเรื8องต่างๆ 
   Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing practice at a paragraph 
level; and reading and listening from various sources. 
 
ศศภอ ๑๐๕   ภาษาองักฤษระดบั ๓       ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105  English Level ๓ 

กลยุทธท์ี8สําคญัในทกัษะการใช้ภาษาทั 'งสี8 การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชวีติประจาํวนั 
และการเขยีนระดบัย่อหน้าและเรยีงความสั 'นๆ รวมทั 'งทกัษะย่อย คอื ไวยากรณ์ การออกเสยีงและคําศพัท ์เน้น
ภาษาองักฤษที8ใชใ้นชวีติประจาํวนัและการอ่านเชงิวชิาการ และเนื'อหาเกี8ยวกบัสงัคมโลก  
  Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., 
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading 
and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
 
ศศภอ ๑๐๖   ภาษาองักฤษระดบั ๔       ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106  English Level ๔ 

บูรณาการทกัษะภาษาองักฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวจิยั ความคดิเหน็ และเนื'อหาทางวชิาการ  
เพื8อความเขา้ใจและคดิอย่างวเิคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเดน็ซึ8งช่วยให้นักศกึษารูเ้กี8ยวกบัสงัคมโลก  
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื8อมลัติมเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมทั 'งการฝึกพูดในที8ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุต ิฝึกการเขยีนเรยีงความรูปแบบโดยใช้การ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั 'งนี'รวมทั 'งการฝึกทกัษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสยีงและคําศพัท์ในบรบิทที8
เหมาะสม   
  Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and 
academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the issues 
that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via multimedia and 
the Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, giving oral 
presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using citations and 
references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in 
appropriate context.   
 



๕๕ 

 

๑.๒ กล ุ่มวิชาที#หลกัสตูรกาํหนด      ๑๔ หน่วยกิต 
๑.๒.๑  กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์     ๓ หน่วยกิต 

สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิชาชีพ       ๓(๓-๐-๖) 
SHHU 150   Code of Professional Ethics 
 ความหมายและขอบเขตของจรยิศาสตร์และจรยิศาสตร์วิชาชีพ ความหมายและองค์ประกอบของ
วชิาชพี ความรบัผดิชอบของสมาคมวชิาชพี ทฤษฎจีรยิศาสตรท์ี8เป็นพื'นฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี กฎหมาย
และคําสอนทางศาสนาที8เกี8ยวขอ้งกบัการทํางานในวชิาชพี ทฤษฎแีละทกัษะเกี8ยวกบับุคลกิภาพ มนุษยสมัพนัธ ์
และการทาํงานรว่มกนัเพื8อธาํรงภาพลกัษณ์และส่งเสรมิประสทิธภิาพแห่งวชิาชพี   
 Meaning and scope of ethics and professional ethics; meanings and components of 
profession; responsibilities of professional association; ethical theories fundamental to professional 
codes of ethics; laws and religious teachings relevant to professional working; theories and skills 
related to personality, human relations, team working to preserve professional image and promote 
professional effectiveness.  
 

๑.๒.๒  กล ุ่มวิชาภาษา         ๖ หน่วยกิต 
อจกษ ๓๙๑ ภาษาองักฤษเพื#อการอ่านและการเขียนงานวิจยั   ๓(๓-๐-๖) 
AMAG 391 English for Reading and Writing Research 
 การบูรณาการทกัษะทางภาษาองักฤษเพื8อศึกษาโครงสรา้งของบทความวจิยั ได้แก่ บทคดัย่อ บทนํา 
ระเบยีบวธิวีจิยั บทสรปุและบทอภปิรายผล รวมทั 'งการนําเสนอโครงงานวจิยั 
 The integration of English language skills to study the structure of research articles: abstract, 
introduction, method, results and discussion, including the references; the preparation of presentation 
research project. 
  

อจนส ๒๓๕  ภาษาองักฤษเพื#อการสื#อสาร       ๓(๒-๒-๕) 
AMIM 235    English for Communication 

การฝึกใช้ทกัษะภาษาองักฤษทั 'ง  ๔ ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขยีน เพื8อการ
ติดต่อสื8อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน รวมทั 'งนําเสนอข้อมูล ที8เป็นเอกสาร สิ8งพิมพ์และสื8อ
อเิลคทรอนิคส ์ที8จาํเป็นต่อการพฒันาวชิาชพี 

Integration practice in listening speaking reading and writing for communication in every day. 
Data presentation covers relevant paper data, type media and electronic media data. 

 
๑.๒.๓ กล ุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์      ๖ หน่วยกิต 

ทสคพ ๑๕๕    การประยกุตง์านคอมพิวเตอร ์     ๓(๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications 

วิวัฒนาการและประวัติของเครื8องคอมพิวเตอร์ พื'นฐานการทํางานของระบบเครื8องคอมพิวเตอร ์
ส่วนประกอบสําคญัของเครื8องคอมพวิเตอร ์ระบบปฏบิตักิารและการใชง้าน ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการ
เชื8อมต่อเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตและกตกิาในการเชื8อมต่อ โครงสรา้งของเวบ็และภาษาที8ใช้



๕๖ 

 

ในการตดิต่อที8เรยีกว่าเอชทเีอม็แอล เครื8องมอืคน้หาขอ้มลูบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต การทาํงานของอเีมลแ์ละการ
ใช้งาน ความปลอดภยับนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ซอฟต์แวรด์้านการประมวลผลคํา ซอฟต์แวรป์ระเภทกระดาน
อเิลก็ทรอนิคส ์ซอฟตแ์วรส์าํหรบัการนําเสนอ  

Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems. Computer main 
components. Operating systems and the usage. Computer networks and interconnection. Internet and 
its connecting protocols. Structure of web and its language called HTML. Search engines for Internet. 
E-mail mechanism and its usage. Internet security. Word processing software. Electronic spreadsheet 
software. Presentation software.  
 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๙ หน่วยกิต 

๒.๑ กล ุ่มวิชาพืRนฐานวิชาชีพ       ๓๐ หน่วยกิต 
๒.๑.๑ วิทยาศาสตร ์       ๑๓ หน่วยกิต 

วทคม ๑๑๐  เคมีท ั #วไป         ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 110  General Chemistry 

โครงสรา้งอะตอม  พนัธะเคม ี แก๊ส ของแขง็ ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด ์ อุณหพล  ศาสตรเ์คม ี 
จลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลเคม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี ตารางธาตุปัจจบุนั 

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the present  
periodic table. 
 
วทคม ๑๑๘ ปฏิบตัิการเคมี        ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 118  Chemistry Laboratory 

เทคนิคทั 8วไปทางเคม ีการทดลองเกี8ยวกบัการวเิคราะห์คุณภาพและปรมิาณ และการทดลองที8สมัพนัธ์
กบับางหวัขอ้ในภาคบรรยาย 

General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative analysis, 
some experiments that are related to lectures. 
 
วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกสพ์ืRนฐานสาํหรบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ     ๒(๒-๐-๔)    
SCPY 155 Basic Physics for Health Science 

กลศาสตร์ อุณหภูมแิละความร้อน ของไหล  คลื8น เสยีงและการได้ยนิ ทศันศาสตร์และการมองเห็น 
ไฟฟ้าและแมเ่หลก็เบื'องตน้ ฟิสกิสอ์ะตอม ฟิสกิสนิ์วเคลยีรแ์ละกมัมนัตภาพรงัส ี

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and vision, basic 
electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity. 
 
 



๕๗ 

 

 
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตัิการฟิสิกสท์ ั #วไป       ๑(๐-๓-๑)    
SCPY 110 General Physics Laboratory  

การทดลองฟิสกิสพ์ื'นฐานที8เกี8ยวขอ้งกบัหลกัสตูรฟิสกิสท์ี8นกัศกึษาแต่ละคณะกําลงัศกึษา 
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in 

each faculty. 
 

อจสบ ๒๐๐   เคมีอินทรีย ์         ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 200  Organic Chemistry 
 โครงสร้าง การเรียกชื8อ การเตรียม ปฏิกิริยาเคมี สเตอรโิอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิรยิาของ
สารอินทรยี์ต่าง ๆ เช่น อัลเคน อัลคีน อัลคายน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อลัคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล 
อเีทอร ์อลัดไีฮล ์คโีตน กรดอนิทรยี ์รวมทั 'งสารที8เป็นอนุพนัธข์องกรดอนิทรยีแ์ละเอมนี         
  Structures, nomenclature, preparation, reaction of organic compounds, stereochemistry, 
synthesis and reaction of organic matter such as alkane, alkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, alkyl 
halide, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and their  acid derivatives, and amine.  
 
อจสบ ๒๐๑  ชีววิทยาพืRนฐาน        ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 201  Basic Biology 
 แนวคดิทางชวีวทิยา วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์กําเนิดของสิ8งมชีวีติ เคมขีองสิ8งมชีวีติ ชวีวทิยาของเซลล์
และเนื'อเยื8อ พันธุ์ศาสตร์ พันธุ์วิศวกรรมและการประยุกต์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของสิ8งมีชีวิต 
ววิฒันาการ นิเวศวทิยา       
       Concepts of biology, scientific methods, origin of life, chemistry of life, cell biology and tissue, 
genetics, genetic engineering and its medical applications, biodiversity, evolution, ecology.         
 
อจสบ ๒๐๓  ชีวเคมีเบืRองต้น       ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 203  Basic Biochemistry 
 นิยามและหลกัการสําคญัของชวีเคม ีชนิด โครงสรา้ง คุณสมบตัิ หน้าที8 และเมแทบอลซิมึของสารชวี
โมเลกุลชนิดต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิกในสิ8งมีชีวิต ชีวพลงังานศาสตร ์
จลนศาสตรข์องเอนไซม์ การแสดงออกและการควบคุมของยนี บทบาทของชวีโมเลกุลเกี8ยวกบัการทํางานใน
ระบบต่างๆ ของรา่งกาย ความสมัพนัธข์องชวีเคมกีบัภาวะความผดิปกต ิการประยุกต์ใชป้ระโยชน์ของชวีเคมใีน
งานดา้นต่างๆ เช่น วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาธารณสุข เป็นตน้       
       Definition and principle of biochemistry, types, structures, properties, functions and metabolism 
of biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid, bioenergetics, enzyme kinetics, 
gene expression and regulation, roles of biomolecules in biological system, relationship between 
biochemistry and disorders, applications of biochemistry in other fields e.g. medical science and public 
health. 



๕๘ 

 

 ๒.๑.๒ คณิตศาสตร ์      ๓ หน่วยกิต 
วทคณ ๑๑๗  คณิตศาสตร ์        ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 117    Mathematics  
  ความรูพ้ื'นฐานทางคณิตศาสตร ์การฝึกทกัษะการคณนา การใหเ้หตุผล การฝึกแก้ปัญหาการประเมนิค่า
ลมิติ ภาวะต่อเนื8อง การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัลอการทิึม ฟังก์ชนัเลขชี'กําลงั ฟังก์ชนัตรโีกณมติิและฟังก์ชนั
ผกผัน ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ8ง การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 
หลกัเกณฑโ์ลปิตาล ปรพินัธ ์การหาปรพินัธโ์ดยการแทนค่า การหาปรพินัธโ์ดยการแยกส่วน การหาปรพินัธโ์ดย
เศษส่วนยอ่ย อนุพนัธย์่อย การแนะนําสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั การหาผลเฉลยของสมการเชงิอนุพนัธแ์ยกกนัได้
และสมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัหนึ8ง  
  Basic knowledge in mathematics, practice of computation skills, reasoning, practice of solving 
problems in evaluation of limits, continuity, differentiation of logarithmic functions, exponential functions, 
trigonometric functions and inverse functions, differentials, applications of derivatives, derivatives of 
order greater than one, implicit differentiation, l'Hospital's rule, integrals, integration by substitution, 
integration by parts, integration by partial fractions, partial derivatives, introduction to ordinary 
differential equations, solving separable differential equations and linear first order differential 
equations. 

 
๒.๑.๓ วิชาพืRนฐานสาธารณสขุ      ๑๔ หน่วยกิต 

อจสบ ๒๐๒  จลุชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาํหรบัสาธารณสขุ    ๓(๒-๓-๕) 
AMPH 202  Microbiology and Parasitology for Public Health 

คุณสมบตัพิื'นฐาน กลไกการก่อโรคของเชื'อจลุชพีและปรสติ การตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนัต่อเชื'อจลุ
ชพีก่อโรค การวนิิจฉยัเบื'องตน้ แนวทางการรกัษา ควบคุมและป้องกนัในทางสาธารณสุข 
  General characteristics, pathogenesis of microbial and parasites, immune responses against 
pathogen, basic diagnosis, treatment, control and prevention of infectious diseases in public health. 

 
อจสบ ๒๐๔  โภชนาการสาธารณสขุและการกาํหนดอาหาร    ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 204  Public Health Nutrition and Dietetics 

อาหารและโภชนาการเพื8อสุขภาพของชุมชน  ความปลอดภยัของอาหาร ความมั 8นคงทางอาหาร ความ
ต้องการสารอาหารในร่างกาย แนวทางการบรโิภค วธิกีารประเมนิภาวะโภชนาการขั 'นต้น  หลกัการกําหนด
อาหาร อาหารบําบัดโรคและผลิตภัณฑ์อาหารเพื8อสุขภาพ โภชนาการที8เหมาะสมสําหรบักลุ่มวัยต่างๆ 
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขด้านอาหารและโภชนาการและ นโยบายและแผนงานการดําเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาดา้นอาหารและโภชนาการในประเทศไทยและระดบันานาชาต ิ

 Food and nutrition for community health; food safety, food security, nutrient requirement, dietary 
guidelines, simple methods for nutritional assessment, dietetics, nutrition therapy and healthy food 
products, nutrition in each age group, situation of public health nutrition; policy  and planning for 
prevention and solution the nutritional problems of the national and international levels. 

 



๕๙ 

 

อจสบ 205   สรีรวิทยาพืRนฐาน       ๓(๒-๒-๕) 
AMPH 205  Basic Physiology 
  หน้าที8 กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลลใ์นระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบประสาท ระบบกลา้มเนื'อ 
ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดนิอาหาร ระบบต่อมไรท่้อ และระบบสบืพนัธุ ์การทํางาน
ประสานกนัของระบบต่าง ๆ เพื8อนําไปสู่ภาวะสมดุลภายในรา่งกาย    
  Functions, mechanisms and regulations of cells in various systems such as nervous, muscular, 
cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal tract, endocrine and reproductive systems;  regulation 
mechanisms of organ system integration to keep the body in a homeostatic state. 
   
อจสบ ๒๐๖    กายวิภาคศาสตรพ์ืRนฐาน       ๓(๒-๓-๕) 
AMPH 203   Basic Anatomy 
  กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย ์โครงสรา้งและหน้าที8ของเซลล ์เนื'อเยื8อบุผวิและเนื'อเยื8อเกี8ยวพนั โครงสรา้ง
และหน้าที8ของระบบต่างๆในรา่งกาย 

Human anatomy, structure and function of cells, epithelial and connective tissues; structure and 
function of body system. 

 
อจสบ ๒๐๗  พยาธิวิทยาพืRนฐาน        ๒(๒-๐-๔)  
AMPH 207  Basic Pathology 
  พยาธวิทิยาพื'นฐานที8เกี8ยวขอ้งกบักระบวนการเกดิโรค การบาดเจบ็และการตายของเซลล์  การอกัเสบ
และการซ่อมแซม โรคติดเชื'อแบคทีเรยี  ไวรสั  เชื'อรา  และปรสิต ภาวะผิดปกติทางเมแทบอลิซึม  ระบบ
ภูมิคุ้มกันผิดปกติ  ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด  พยาธิกําเนิดของเนื'องอกและมะเร็ง โรคทาง
พนัธุกรรม ความผดิปกตทิางโภชนาการ พยาธวิทิยาสิ8งแวดลอ้ม       
       Introduction to pathology concerning the mechanisms underlying the disease processes, cell 
injury and cell death,  inflammation and repair,  bacterial,  viral,  fungal and parasitic infections, 
metabolism disorders,  immunologic disorders, hemodynamic disorders, neoplasm and cancer, genetic 
diseases,  nutrition disorders, environmental pathology. 
 

๒.๒ กล ุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ       ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒.๒.๑ สถิติ /ชีวสถิติ หรือวิจยัทางสาธารณสขุ     ๓ หน่วยกิต 
อจสบ ๒๒๑  ชีวสถิติ         ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 221  Biostatistics 
   บทนําดา้นสถติแิละชวีสถติ ิชนิดของขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลู การคํานวณขนาด
ตวัอยา่งและการสุ่มตวัอย่าง วธิกีารทางสถติ ิการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิการประยกุตใ์ชช้วีสถติเิพื8อการแปลผล
ขอ้มลูทางสุขภาพ 
 



๖๐ 

 

   Introduction to statistics and biostatistics, type of data, data collection, data presentation, 
sample size and sampling, statistical methods, data analysis, apply of biostatistics for interpretation of 
health situation.  
 

๒.๒.๓ วิทยาการระบาด       ๓ หน่วยกิต 
อจสบ ๓๒๗  หลกัการระบาดวิทยา        ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 327  Principle of Epidemiology  
 หลกัการทางวทิยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค หลกัการควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทาง
วทิยาการระบาด การประยกุตห์ลกัวทิยาการระบาดในการเฝ้าระวงัโรคและการสอบสวนโรค 

Principle of epidemiology, natural history of disease, principle of disease control, 
epidemiological study designs, application of epidemiology in surveillance and outbreak investigation. 
 

๒.๒.๓ การบริหารงานสาธารณสขุ/การจดัการด้านสขุภาพ   ๓ หน่วยกิต 
อจสบ 223  การบริหารงานสาธารณสุข       ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 223  Public Health Administration 
  ปรชัญาและหลกัการบรหิารทรพัยากร ทรพัยากรสาธารณสุข การวางแผนงาน การจดัองค์กร การนํา
องคก์ร การควบคุมงาน และการประเมนิผล  
  Philosophy and principle of administration, public health resources, public health planning, 
organizing, leading, controlling, evaluating. 
 

๒.๒.๔ อนามยัสิ#งแวดล้อม       ๓ หน่วยกิต 
อจสบ 224  อนามยัสิ#งแวดล้อม        ๓(๓-๐-๖)      
AMPH 224 Environmental Healths   

ความหมาย ขอบเขตและความสําคญัของการอนามยัสิ8งแวดล้อม ความสมัพนัธร์ะหว่างสุขภาพอนามยั
กบัสิ8งแวดลอ้ม การจดัหานํ'าสะอาด การจดัการและการควบคุมมลพษิ นํ'าเสยี อากาศ เสยีง รงัส ีเหตุราํคาญ กาก
ของแข็ง กากของเสียอันตราย สิ8งปฏิกูล แมลงและสัตว์นําโรค การสุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานที8 การ
สุขาภบิาลในสภาวะฉุกเฉิน และการประเมนิความเสี8ยงดา้นสุขภาพและสิ8งแวดลอ้ม 

Definition, scope and essentials of environmental health, relations between health and the 
environment, water supply systems, pollution management and control, wastewater, air, noise, 
ionization and non-ionization radiation, nuisance, solid waste, hazardous waste, excreta,  insect and 
vector, food sanitation, building sanitation, sanitation in emergency situation, environmental and health 
risk assessment.  
 
 
 
 



๖๑ 

 

๒.๒.๕ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั     ๓ หน่วยกิต 
อจสบ. ๓๑๑ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั      ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 311    Occupational Health and Safety 
 ความหมาย แนวคดิ การพฒันาและปัญหาของงานอาชวีอนามยัความปลอดภยัและสิ8งแวดล้อมในการ
ทาํงานในระดบัชาตแิละนานาชาต ิสภาพแวดลอ้มในการทํางานดา้นกายภาพ เคม ีชวีภาพ การยศาสตร ์โรคจาก
การประกอบอาชีพ แนวทางการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน การเตรยีมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสรมิความปลอดภยัและการจดัสวสัดกิารด้านสุขภาพในสถานประกอบการ บทบาท
และหน้าที8ของหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งกบัการดําเนินงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั    
 Definition, concept, development and problems of occupational health, safety and environment 
at national and international level, physical, chemical, and biological working environment, ergonomics, 
occupational disease, accident prevention and control, principle of emergency preparation, safety 
promotion and occupational health benefits, role of organizations concerning with occupational health 
and safety.  
 
  ๒.๒.๖ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี#ยวข้องกบัการประกอบอาชีพ ๓ หน่วยกิต 
อจสบ ๓๒๘    กฎหมายการสาธารณสขุสิ#งแวดล้อมและอาชีวอนามยั  ๓(๓-๐-๖)            
AMPH 328      Legislation in Public Health, Environmental and Occupational Health 
 ความสําคญั การพฒันาและการบงัคบัใช้กฎหมายสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บรโิภค อาชวีอนามยัและ
สิ8งแวดลอ้ม  และกฎหมายอื8นที8เกี8ยวขอ้งกบังานสาธารณสุขทั 'งในและต่างประเทศ 
 The importance, development, and enforcement of public health law, consumer protection law, 
occupational health and environmental law, other legislations related to public health at national and 
international level. 

 
๒.๒.๗ สขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์    ๓ หน่วยกิต 

อจสบ ๒๒๖  การส่งเสริมสขุภาพแบบองคร์วม      ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 226  Holistic Health Promotion 

 ทฤษฎแีละแนวคดิพื'นฐานเกี8ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพแบบองค์รวม บทบาทของนักสาธารณสุข  การ
วเิคราะหปั์ญหา การวางแผนงาน การปฏบิตักิารสอนสุขศกึษา และการประเมนิผล การสื8อสารทางสุขภาพ การ
ใชเ้ทคโนโลย ีและนวตักรรมที8เหมาะสม  

Theory and basic concept of the holistic health promotion, role of public health worker in holistic 
health promotion, problem analysis, health planning, health education practice, health evaluation, health 
communication,  health technology and innovation. 

 
 



๖๒ 

 

๒.๒.๘ วิชาการตรวจประเมิน การบาํบดัโรคเบืRองต้น การด ูแลให้ความช่วยเหลือผ ู้ป่วย
เพื#อการส่งต่อและการฟืR นฟสูภาพ        ๓ หน่วยกิต 
อจสบ ๔๓๐ การบาํบดัโรคเบืRองต้น       ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 430  Basic Medical Care 

 บทบาทและหน้าที8ความรบัผดิชอบของนักสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพเบื'องต้น วธิกีารตรวจประเมนิ
โรคเบื'องต้น การประเมนิสภาวะของผู้มารบับรกิาร  การให้คําแนะนํา การตรวจสุขภาพประจําปีและการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ การดูแลสุภาพทางเลอืก การฟื'นฟูสภาพ และการดูแลผูป่้วยหลงัการรบัการรกัษา  และการส่งต่อ
ผูป่้วยตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 
  Roles and responsibilities of public health workers in basic medical care, primary health 
assessment, deferential diagnosis, advices for health examination and health promotion, alternative 
health care, medical rehabilitation, post treatment patient care, patient referring process according to 
rules of Ministry of Public health. 

 
  ๒.๒.๙ วิชาการป้องกนัและควบคมุโรค การควบคมุปัจจยัที#ทาํให้เกิดโรค ๓ หน่วยกิต 
อจสบ ๓๒๙  หลกัการควบคมุและป้องกนัโรค      ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 329  Principles of Diseases Control and Prevention  
  คาํจาํกดัความ และการเกดิโรคของโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อ โรคอุบตัใิหม่ โรคอุบตัซิํ'า และโรคประจาํถิ8น 
หลกัและวธิกีารควบคุมป้องกนัโรคและพาหะนําโรค การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ       
  Definition and disease process of communicable disease, non-communicable disease, emerging 
disease, re-emerging disease and endemic disease, principle of disease and vector control, 
immunization,  contagious disease act.         

 
๒.๒.๑๐ ประสบการณ์วิชาชีพ       ๓ หน่วยกิต 

อจสบ. ๒๒๒ หลกัการทางสาธารณสขุ      ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 222   Principle of Public health 
  ประวตัิและความสําคัญของงานสาธารณสุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย การปฏิรูประบบ
สุขภาพ แนวคิดการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ8น  นโยบาย
สาธารณสุข การประกนัสุขภาพ การจดัการกําลงัคนดา้นสุขภาพ กฎหมายและจรรยาบรรณงานสาธารณสุข       
  History and importance of public health, health systems in Thailand, health care reform, 
concepts of social and public health development, local and national public health problems, public 
health policy, health insurance, health workforce management, public health law and ethics.         

 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

๒.๓ กล ุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา      ๓๙ หน่วยกิต 
๒.๓.๑ ส่งเสริมการเรียนร ู้และการให้คาํปรึกษา   ๗ หน่วยกิต 

อจสบ ๓๕๔   การเสริมพลงัอาํนาจด้านสขุภาพ     ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 354  Health Empowerment 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการการสรา้งเสรมิสุขภาพ ความสําคญัในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ปัจจยัที8มอีทิธพิล
ต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ และการเสรมิพลงัอํานาจดา้นสุขภาพ  การประยกุต์ใชอ้งคค์วามรูก้ารสรา้งเสรมิสุขภาพ 
และการเสรมิพลงัอํานาจดา้นสุขภาพ  
  Concepts and theory of health promotion, importance of health promotion, factors effecting on 
health promotion and health empowerment, implication of health promotion and health empowerment 
knowledge. 

 
อจสบ ๓๕๘  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ       ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 358  Introduction to Health Economics 

 หลกัเศรษฐศาสตร ์และเศรษฐศาสตรส์าธารณสุขเบื'องต้น ความสําคญัของการบรหิารทรยัากรที8มอีย่าง
จาํกดั อุปสงคแ์ละอุปทานในการจดับรกิารสุขภาพอนามยั เครื8องมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พื8อในระบบบรกิารสุขภาพ 
ระบบสุขภาพที8พงึปรารถนา หลกัเศรษฐศาสตรใ์นงานปฏริปูระบบสุขภาพ การประกนัสุขภาพในประเทศไทย 
       Principle of economics and basic health economics, importance of scarce resource allocation, 
supply and demand in health service, economic instrument for health service, preferred public health 
system,, economic concepts in public health reform, economic application in public health, health 
insurance in Thailand. 
 
อจสบ ๔๕๑  อนามยัครอบครวั       ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 451       Family Health 
  หลักการของอนามยัครอบครวั  การประเมนิและวิเคราะห์สุขภาพของครอบครวั  การจดัทําแผนที8
ทางเดนิยุทธศาสตร ์การดแูลและจดัการสุขภาพตามกลุ่มวยั  เทคนิคการปรบัพฤตกิรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
ที8บา้นและการเยี8ยมบา้น ระบบสุขภาพชุมชน และ บทบาทนกัวชิาการสาธารณสุขดา้นอนามยัครอบครวั    
 Principles of family health, family health assessment and analysis, strategy road map, aging 
health care and management, health behavior change technique, home health care and home visit, 
community health system, roles of public health technical officer in family health.          
 

๒.๓.๒ การประยกุต ์การตรวจประเมินสขุภาวะและการบาํบดัเบืRองต้น 
         ๑๑ หน่วยกิต 

อจสบ ๓๕๕  ระบบสขุภาพภาคประชาชน       ๓(๒-๒-๕) 

AMPH 355  Primary Health Care System  

 แนวคดิการสาธารณสุขมลูฐาน องคป์ระกอบของงานสาธารณสุขมลูฐาน แนวคดิทฤษฏทีี8เกี8ยวขอ้งกบั
การดแูลสุขภาพระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน การคดักรองสุขภาพและระบบการส่งต่อ การมสี่วนรว่มของ
ชุมชน หมูบ่า้นจดัการสุขภาพ บทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8นในระบบสุขภาพ ระบบบรกิารปฐมภูม ิ      
       



๖๔ 

 

  Principles of primary health care, primary health care’s element, concept and theory of 
individual, family and community health care, health screening and referral system, community 
participation, village health management, roles of  local organization administration in health system, 
primary health care service.         
   
อจสบ. ๔๕๙  เภสชัสาธารณสขุ        ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 459  Public Health Pharmacy 
  การศกึษาพื'นฐานทางเภสชัวทิยา การแบ่งกลุ่มยา  กลไกการออกฤทธิ �ของยา ผลขา้งเคยีงของยา การให้
คาํแนะนําเบื'องต้นเกี8ยวกบัการใชย้าแก่ชุมชน ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิบญัชยีาสําหรบัโรงพยาบาลและสถาน
บรกิารสาธารณสุข การบรหิารจดัการดา้นคลงัยาในหน่วยงานสาธารณสุขและการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
  Principle of pharmacology, drug group division, mechanisms of medicines and side effects, 
basic medicinal consultation in communities, national list of essential medicines, medicine list in 
hospital and public health settings, drug stock administration in public health settings and consumer 
protection.         
 
อจสบ ๔๖๐ ปฏิบตัิการบาํบดัโรคเบืRองต้น      ๒(๐-๔-๒) 
AMPH 460  Basic Medical Care Practicum 
 การฝึกปฏบิตัิการ การป้องกนัการติดเชื'อ การซกัประวตัิตรวจร่างกาย ทกัษะพื'นฐานที8จําเป็นสําหรบั
นกัวชิาการสาธารณสุข คาํนึงถงึสทิธขิองบุคคลและจรรยาบรรณวชิาชพีสาธารณสุข       
       Practicum of Infectious precaution, health assessment, physical examination and  essential 
skills in basic medical care for public health worker, patient right, code of public health profession.         

 
อจสบ ๔๖๔ การจดัการวิบตัิภยัสาธารณะ      ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 464 Disaster Management 
 วบิตัภิยัสาธารณะตามธรรมชาต ิวบิตัภิยัสาธารณะที8เกดิจากคน การประเมนิความเสี8ยงต่อการเกดิภยั
พบิตั ิแผนการจดัการวบิตัภิยัสาธารณะ  การเตรยีมความพรอ้มรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน  การวเิคราะห์ปัญหา 
วธิกีารช่วยเหลอืเบื'องต้นและการแก้ไขปัญหาคุกคามชวีติ การช่วยเหลอืด้านจติใจของผู้ประสบภยั ญาติ และ 
ผูใ้หก้ารช่วยเหลอืภายหลงัประสบเหตุสาธารณภยั  
       Natural or human related disaster, disaster risk assessment, disaster management plan, 
emergency response and preparedness, problems analysis, first response and life-threatening care, 
acute posttraumatic stress disorders care of the victim, family and provider.         

 
๒.๓.๓ การประเมินและวินิจฉัยสขุภาพชุมชน    ๑๑ หน่วยกิต 

อจสบ 352  การประเมินผลกระทบสิ#งแวดล้อมและสขุภาพ   ๓(๓-๐-๖)   
AMPH 352  Environmental and Health Impact Assessment 
 หลกัการของการประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายและขอ้กําหนดที8เกี8ยวขอ้งกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการและขั 'นตอนการประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมและ
สุขภาพ มาตรการในการลดและแก้ไขผลกระทบสิ8งแวดล้อมและสุขภาพ มาตรการในการวัดและติดตาม
ตรวจสอบ การมสี่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษาการ



๖๕ 

 

ประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่างๆ การประเมนิผลกระทบสิ8งแวดล้อมเบื'องต้น การ
ประเมนิผลกระทบสิ8งแวดลอ้มเชงิกลยทุธ ์การประเมนิผลกระทบทางสงัคม 
  Principle of environmental and health impact assessment, laws and acts related to 
environmental  and health impact assessment, process and methodology of environmental  and health 
impact assessment, environmental  and health impact mitigation, monitoring and evaluation, public 
participation in environmental  and health impact assessment process, cases studies of environmental  
and health impact assessment, initial environment evaluation, strategic environmental assessment, 
social impact assessment.         

 
อจสบ ๓๕๖   ฝึกปฏิบตัิงานสาธารณสขุชุมชน      ๓(๐-๑๒-๖) 
AMPH 356    Community Public Health Field Training  
 การศึกษาชุมชน การประเมนิสถานภาพอนามยั การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาหรอืความจําเป็น การ
จดัลาํดบัความสาํคญัและการจดัทาํแผนโครงการ  การมสี่วนรว่มกบัชุมชนในทุกขั 'นตอน     
 Community study, health status assessment, problem analysis or need assessment, priority 
setting and planning, community participation in every steps. 
 
อจสบ ๔๖๑ สมัมนางานสาธารณสขุ       ๒(๑-๒-๓) 
AMPH 461  Seminar in Public Health 

ศกึษา ค้นคว้า วจิารณ์ นําเสนอ และอภปิรายเกี8ยวกบังานสาธารณสุขในระดบัชุมชน ระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาต ิการศกึษากรณตีวัอยา่งทางระบาดวทิยาและประเดน็สุขภาพที8กําลงัเป็นที8สนใจ   

Studying, searching, criticizing, presenting and debating about public health at community , 
national and international level, case studies in epidemiology and hot issues in health 

 
อจสบ ๔๖๕  ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพสาธารณสขุ       ๓(๐-๑๘-๙) 
AMPH 465       Public Health Professional Field Training  
       ประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารสอบสวนโรค งานส่งเสรมิและป้องกนัโรค  การให้คําปรกึษาและการให้สุขศกึษา 
การตรวจรกัษาและวนิิจฉัยโรคเบื'องต้น ฐานขอ้มลูดา้นสุขภาพและระบบบรกิารสุขภาพ, และการจดัการและการ
ประเมนิโครงการ, การนําเสนอผลงาน การวเิคราะห์ชุมชน หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขภาครฐั โรงพยาบาล 
หน่วยงานเอกชน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม 
 Apply theoretical knowledge of epidemiological investigation, health promotion and disease 
prevention,  counseling and health education, preliminary diagnosis and treatment, database of health 
system and health services, project handling, assessment, and evaluation, data presentation, 
community analysis, health service center, hospital, primary health service center, industries. 
 
 
 



๖๖ 

 

                                  ๒.๓.๔ การจดัการระบบสารสนเทศและการสื#อสารด้านสขุภาพชุมชน  ๖หน่วยกิต 
อจสบ ๓๕๓  การจดัการระบบข้อม ูลสารสนเทศด้านสขุภาพและการประยกุต ์ใช้  ๓(๒- ๒ -๕)      
AMPH 353 Health Information System Management and Its Application 

ความหมาย หลกัการ และความสําคญัของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทของ
ระบบสารสนเทศและและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานทางดา้นสาธารณสุข การเลอืกใชร้ะบบสารสนเทศสุขภาพ 
กฎหมายที8เกี8ยวขอ้ง ขอ้มูลสารสนเทศส่วนบุคคลทางด้านสาธารณสุข และการค้นคว้าขอ้มูล ระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลทางสุขภาพ ระบบแฟ้มมาตรฐานสุขภาพ  ระบบภูมสิารสนเทศเพื8อบรหิารงานทรพัยากรสาธารณสุข 
การใช้ประโยชน์และการนําเสนอข้อมูลที8ได้จากฐานข้อมูลทางสุขภาพ แนวโน้มการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื8องานดา้นสุขภาพในดา้นต่างๆ 
  Definition, concept and importance of information system and information technology, role of 
information system and information technology in the field of public health, selecting health information 
systems, laws and acts related to health information systems, personal health information, database 
management system, health standard file system, geographic information systems to manage public 
health resources, utilization and presentation of health information from the database, trend of 
information technology development and the application of information technology to health issues. 
 
อจสบ. ๓๕๗ การสื#อสารทางสขุภาพ       ๓(๓-๐-๖) 
AMPH 357   Health Communication 

ทฤษฎีการสื8อสาร สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ การสื8อสารในองค์กรสาธารณสุข การพัฒนา
ระบบสื8อสารสุขภาพ คุณลกัษณะทพีงึประสงคน์กัสื8อสารสุขภาพ การสื8อสารแบบมสี่วนรว่ม การวเิคราะหแ์ละการ
ปฏบิตักิารสื8อสารสุขภาพ การสื8อสารพื'นบ้าน การรณรงค์สุขภาพด้วยชุมชน กระบวนการผลติสื8อสําหรบังาน
สื8อสารสุขภาพ ระบบขอ้มลูขา่วสารและการสื8อสารเพื8อสุขภาพ จรยิธรรมและวธิปีฏบิตัใินงานสื8อสารสุขภาพ 
 Communication theory, health education and health promotion,  communication in health 
organizations, public health communication development, desirable health communicator, participatory 
communication, analysis and practice of health  communication, traditional communication, community 
health campaign, media production for health communication, information system and health 
communication, ethics and practices in health communication.  

 
๒.๓.๕ วิจยัหรือโครงการพฒันาสาธารณสขุชุมชน  ๔ หน่วยกิต 

อจสบ ๔๖๒  การวิจยัในงานสาธารณสุข       ๒(๑-๓-๓) 
AMPH 462  Research Methodology in Public Health 
 ความรูเ้บื'องตน้เกี8ยวกบัการวจิยั ประเภทของการวจิยั การกําหนดปัญหาการวจิยั การทบทวนเอกสาร
และงานวจิยัที8เกี8ยวขอ้ง และการสบืคน้ขอ้มลู การกําหนดวตัถุประสงค ์ตวัแปร สมมตฐิานและกรอบแนวคดิการ
วจิยั, ประชากร การสุ่มตวัอยา่ง การกําหนดขนาดตวัอย่าง การออกแบบการวจิยั เครื8องมอืวจิยั การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และแปลผลขอ้มลู การเขยีนโครงรา่งการวจิยั การเขยีนรายงานวจิยั การนําผลการวจิยัไป
ใช ้การนําเสนอผลการวจิยั 



๖๗ 

 

       Basic knowledge of public health research, types of research, setting up appropriate research 
questions, literature search and review, research objectives, variables, research hypothesis, conceptual 
framework, population, sampling and sample size calculation, research design, research tools, data 
collection, analysis and interpretation, research proposal writing, result reporting, use of research 
findings, presentation.   

  
อจสบ ๔๖๓    โครงงานในงานสาธารณสขุ        ๒(๑-๓-๓)                    
AMPH 463     Public Health Projects 
 การคดิ การวเิคราะห์ การวจิยั และสรา้งนวตักรรม ความรูแ้บบสหสาขาวชิา  การเขยีนโครงการ การ
จดัทํางบประมาณ การบูรณาการความรู้ การดําเนินการตามแผนโครงการ แผนการตรวจสอบและปรบัปรุง
โครงการ  
 Thinking, analysis, research and innovation creation, multidisciplinary knowledge application, 
project proposal, budgeting, knowledge integration, project execution plan, monitoring and improvement 
plan. 
 
๓.วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
อจสบ ๓๘๑ การส่งเสริมส ุขภาพผูส้งูอาย ุ      ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 381 Health Promotion for the Elderly 
 ทฤษฎกีารสูงอายุ แนวโน้มการเปลี8ยนแปลงประชากร การประเมนิภาวะสุขภาพ บทบาทของครอบครวั
และสงัคมต่อผู้สูงอายุ การเตรยีมตวัเขา้สู่วยัผู้สูงอายุ การสรา้งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟื'นฟูและการ
ดแูลผูส้งูอาย ุภาวะเสี8ยงดา้นสุขภาพของผูส้งูอาย ุการใชย้าในผูส้งูอาย ุระบบบรกิารสุขภาพสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
  Geriatric theory, demographics of aging, health assessment, role of family and society for the 
elderly, preparing for aging, health promotion, prevention, rehabilitation and cure in elderly, health 
problems of elderly, drug use in the elderly, health care system for the elderly.  
  
อจสบ ๓๘๒  สขุภาพจิตชุมชน         ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 382  Community Mental health 

 ทฤษฎีและแนวคดิพื'นฐานด้านสุขภาพจติในชุมชน สถานการณ์ปัญหาและปัจจยัที8มอีทิธพิลต่อปัญหา
สุขภาพจติ บทบาทของนกัสาธารณสุขในสุขภาพจติชุมชน การบรกิารและใหค้าํปรกึษาสุขภาพจติในชุมชน 
  Basic theory and concept of community mental health, situation of mental health problem, factor 
influence to mental health problem, role of public health worker in community mental health,  mental 
health service and mental health counseling  in the community.  

 
 
 
 
 



๖๘ 

 

อจสบ ๔๘๓  พฒันาบคุลิกภาพ        ๒(๑-๒-๓) 
AMPH 483  Personality Development 
 ความหมายและความสําคญัของบุคลกิภาพ ทฤษฎีและองค์ประกอบของบุคลกิภาพ หลกัการพฒันา
บุคลกิภาพ การสรา้งจติสํานึกและทศันคตทิี8ดต่ีอการพฒันาบุคลกิภาพ การมจีติใจของการใหบ้รกิาร การเป็นผูใ้ห้
ที8ด ีการเขา้สงัคมอยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ และทกัษะการแกปั้ญหาในงานบรกิารสุขภาพ 
  Definition and importance of personality, theory and configuration of personality, personality 
development principles, creation of accountability and positive attitude on personality development, 
service mind, good provider, social etiquette, problem solving skills on health services.  
 
อจสบ ๔๘๔  อนามยัเจริญพนัธ ุ ์       ๒(๒-๐-๔) 
AMPH 484 Reproductive health 
 ทฤษฎแีละแนวคดิพื'นฐานที8เกี8ยวขอ้งกบัอนามยัเจรญิพนัธุ ์เพศวถิรีอบด้าน อนามยัวยัรุ่น การวางแผน
ครอบครวั การอนามยัแม่และเดก็ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์มะเรง็ระบบสบืพนัธุ ์การแท้งและภาวะแทรกซอ้น 
ภาวะการมบุีตรยาก และภาวะหลงัวยัการเจรญิพนัธุ ์
  Theories and basic concepts of reproductive health, sexuality education, adolescent health, 
family planning, maternal and child health, sexually transmitted diseases (STDs), reproductive system 
cancer, abortion and complication, infertility, and post reproductive. 
 



๖๙ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายละเอียดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ชื#อ-สกลุ : นายประเสรฐิ  ประสมรกัษ์ 

คณุวฒุิ 

คณุวฒุิ สาขาวิชา สถาบนั ปีที#สาํเรจ็
การศึกษา 

Ph.D. การพฒันาสุขภาพชุมชน มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๗ 
สม. สาธารณสุขศาสตร◌์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๕ 
สบ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ๒๕๓๙ 

 
สงักดั หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
ประวตัิการทาํงาน 

ตาํแหน่ง สถานที#ทาํงาน ปีที#ทาํงาน 
อาจารย ์ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒๕๕๙-ปัจจบุนั 

นกัวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอเลงินกทา 
จงัหวดัยโสธร 

๒๕๕๐-๒๕๕๘ 

นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร สาํนกังานจงัหวดัยโสธร ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 
นกัวชิาการสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอเลงินกทา 

จงัหวดัยโสธร 
๒๕๔๑-๒๕๔๗ 

เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามยัหวาย อําเภอเลงินกทา จงัหวดั
ยโสธร 

๒๕๓๙-๒๕๔๐ 

เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามยันากอก อําเภอเลงินกทา 
จงัหวดัยโสธร 

๒๕๓๗-๒๕๓๙ 

 
งานวิจยัที#สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 งานวิจยัที#สนใจ 
  ๑. สุขภาพผูส้งูอายแุละระบบการดแูลสุขภาพผูส้งูอายุระยะยาว (Long term care) 
  ๒. การพฒันาระบบสุขภาพอําเภอ (District health system: DHS) 
  ๓. การส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวยั  
 ความเชี#ยวชาญ 

๑. การพฒันาคุณภาพบรกิารปฐมภูม ิ(PCA) 
  ๒. การดแูลสุขภาพผูส้งูอายุ 
  ๓. เพศวถิรีอบดา้น (Sexuality education) 
 
 



๗๑ 

 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
 ๑. บทความวิจยั 
 ๑. Prasert Prasomruk, Piyathida Kuhirunyaratn. FALL-RISK ASSESSMENT FOR THE 
 ELDERLY: A CROSS-SECTIONAL STUDY IN URBAN KHON KAEN THAILAND. European 
 journal of scientific research Vol.112 No 3 October 2014, pp.314-324. 
 ๒. Piyathida Kuhirunyaratn, Prasert Prasomrak and Bangonsri Jindawong. FACTORS 
 RELATED TO FALLS AMONG COMMUNITY DWELLING ELDERLY. Southeast asian J trop 
 Med public health, Vol 44 No. 5 September 2013. 
 ๓. ปิยธดิา คูหริญัญรตัน์ ปรศินา ใจบุญ ประเสริฐ ประสมรกัษ์ ประสทิธิ � เชยีงนางาม สมบูรณ์ เทยีน
 ทอง. ความผกูพนักบัองคก์รและปัจจยัที8เกี8ยวขอ้ง ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
 ศรนีครนิทรเ์วชสาร ๒๕๕๖; ๒๘(๔).  
 ๒. บทความวิชาการ  

อยูร่ะหว่างรอตพีมิพ ์วารสารยพุรตัน์ เรื8อง การดแูลสุขภาพผูส้งูอายรุะยะยาวแบบองคร์วม 
 ภายใตร้ะบบสุขภาพอําเภอเลงินกทา  
 ๓. การนําเสนอผลงานวิชาการ  
  ปี  ๒๕๕๔ Poster presentation  (Proceeding)  APAC conference ที8ประเทศเกาหลี เรื8อง 
 PREVALENCE OF ENVIRONMENT STFETY RELATED TO FALL AMONG THE ELDERLY IN 
 KHON KAEN MUNICIPALITY,THAILAND 
  ปี ๒๕๕๕ Oral presentation  (Proceeding)  การประชุมวชิาการ ระดบัเขตบรกิารสุขภาพที8 
 ๑๐ เรื8อง ศกัยภาพในการดูแลตนเองเพื8อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นโรคเบาหวานของผูป่้วยเบาหวานที8ขึ'น
 ทะเบยีนรกัษากบั โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลศรแีกว้  
  ปี ๒๕๕๖ Oral presentation  (Proceeding)  การประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข เรื8อง 
 ผลของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัอาการผูพ้กิารทางจติ ดว้ยเครอืข่ายชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสรมิ
 สุขภาพตําบลสามแยก อําเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  ปี ๒๕๕๗ Poster presentation การประชุมวชิาการระดบัชาติ สํานักงานอนามยัเจรญิพันธ ์
 เรื8อง รปูแบบการป้องกนัการตั 'งครรภ์ก่อนวยัอนัควรและการดูแลสุขภาพหญงิตั 'งครรภ์วยัรุ่น ในอําเภอ
 เลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  ปี ๒๕๕๗ Poster presentation การประชุมวชิาการ ระดบัเขตบรกิารสุขภาพที8 ๑๐ เรื8อง การ
 ส่งเสรมิพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนังสอืในชุมชน โดยครอบครวัตน้แบบ (Learning Family Model) ตําบล
 สรา้งมิ8ง อําเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  ปี ๒๕๕๘ Oral presentation R2R Thailand 2015 เรื8อง ผลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย
 หมอนวดน้อยร่วมกบัองคป์กครองส่วนทอ้งถิ8น กรณีองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสามแยก อําเภอเลงินกทา 
 จงัหวดัยโสธร (รางวลัผลงานดเีด่นระดบัปฐมภูม)ิ 
 
 



๗๒ 

 

ผลงานเด่น 
 ปี ๒๕๕๖  รางวลัชนะเลศิระดบัเขตบรกิารสุขภาพที8 ๑๐ การพฒันาเครอืขา่ยระบบสุขภาพระดบัอําเภอ 
 ปี ๒๕๕๘  นวตักรรมต้นแบบ หมอนวดน้อยรกัษ์ผู้สูงวยั นําเสนอเวท ีประชุมวชิาการ บทบาทพยาบาล
ในการจดัการชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จดัโดยคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ภายใต้การ
สนบัสนุนของ สสส. และนําเสนอระดบักระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

ชื#อ-นามสกลุ นางสาวอําไพ โสรส 
คณุวฒุิ 

คณุวฒุิ สาขาวิชา สถาบนั ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 
Ph.D. Public Health 

(Environmental Health) 
University of North 

Carolina at Chapel Hill 
๒๕๕๘ 

M. Sc. Water Quality 
Management 

UNESCO–IHE Institute 
for Water Education  

๒๕๔๔ 

วท.ม. ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๒ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์

(สุขาภบิาล) 
มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๓๕ 

 
สงักดั หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
ประวตัิการทาํงาน 

ตาํแหน่ง สถานที#ทาํงาน ปีที#ทาํงาน 
อาจารย ์ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒๕๕๙-ปัจจบุนั 

อาจารย ์ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผูช่้วยนกัวจิยั University of North Carolina at Chapel Hill ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
นกัวชิาการสิ8งแวดลอ้ม  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๔๔-๒๕๕๐ 

ผูช่้วยอาจารย ์ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๕๓๘-๒๕๔๒ 

นกัวชิาการสุขาภบิาล สาํนกัอนามยักรงุเทพมหานคร ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
 
งานวิจยัที#สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 - มคีวามสนใจเกี8ยวกบั Safe drinking water, Household water treatment, Medical Geography, 
Water and Santiation  
 - มคีวามชํานาญดา้น Water treatment technology, Water Sampling and Analysis, Cultivation of 
Aerobic Bacteria and MS2 Bacteriophage 
 
การประชุมและสมันาทางวิชาการ 

- Singapore International Water Week (SIWW) 2014. “Efficacy of (acid-soluble) chitosans as 

coagulants on removal of turbidity, bacteria and virus for household water treatment”. June 1-5, 

2014 in Singapore 



๗๔ 

 

- The 2014 Water Microbiology Conference. “Microbial coagulation using chitosan and influences 

of water parameters on its performance”. May 5 - 9, 2014 in Chapel Hill, North Carolina, USA 

- UNC Water and Health Conference 2013. “Efficacy of water-soluble chitosans as coagulants for 

Household water treatment: removal of turbidity, bacteria and virus”. October 14 -18, 2013 in 

Chapel Hill, North Carolina, USA 

- Health-Related Water Microbiology Symposium (HRWM) 2013. “Efficacy of chitosans as 

biopolymer coagulants for virus removal by household water treatment”. September 15-20, 2013 

in Florianopolis, Brazil 

- American Society for Microbiology Annual Meeting, ASM2013. “Chitosan—an Alternative 

Coagulant for Producing Safe Drinking Water at Homes”. May 18-21, 2013 in Denver, CO, USA 

- UNC Water and Health Conference 2012. “Removal of water turbidity caused by mineral soils 

using chitosan coagulant”. October 29 – November 2, 2012 in Chapel Hill, North Carolina, USA  

- American Society for Microbiology Annual Meeting, ASM2012. “Efficiency of a bio-coagulant for 

household water treatment in developing countries”. June 16 – 19, 2012 in San Francisco, CA, 

USA 

- National Sustainable Design Expo 2010, P3: People, Prosperity and the Planet Student Design 

Competition for Sustainability “Evaluation of Chitosan Coagulation as a Sustainable Method for 

Point of Use Drinking Water Treatment in Developing Countries”. April 24 – 25, 2010 in 

Washington, D.C., USA 

ผลงานอื#นๆ   
- US-EPA Grant: P3 Awards: A National Student Design Competition for Sustainability Focusing 

on People, Prosperity and the Planet - Phase 2 (2010) 

- US-EPA Grant: P3 Awards: A National Student Design Competition for Sustainability Focusing 

on People, Prosperity and the Planet (2009)



๗๕ 

 

ชื#อ-นามสกลุ นายวงศว์รตุม ์บุญญานุโกมล 
คณุวฒุิ 

คณุวฒุิ สาขาวิชา สถาบนั ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 
ปร.ด. จลุชวีวทิยาทางการแพทย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๕ 
วท.ม. จลุชวีวทิยาทางการแพทย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๐ 
วท.บ. จลุชวีวทิยา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๖ 

 
สงักดั หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
ประวตัิการทาํงาน 

ตาํแหน่ง สถานที#ทาํงาน ปีที#ทาํงาน 
อาจารย ์ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒๕๕๗ - ปัจจบุนั 

ผูช่้วยนกัวจิยั ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 
งานวิจยัที#สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 - มคีวามสนใจเกี8ยวกบั โรคกระเพาะอาหารและลาํไสท้ี8เกดิจากการตดิเชื'อ Helicobacter pylori,       
ฤทธิ �ตา้นเชื'อจลุนิทรยีจ์ากสารสกดัสมนุไพร 
 - มคีวามชํานาญดา้น Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Pathology, Cultivation of 
microaerophilic bacteria  
                
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
 ๑. Hahnvajanawong C, Boonyanugomol W, Nasomyon T, Loilom W, Namwas N, et al. (2010) 
 Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines. 
 World J Gastroenterol 16: 2235-2243. 
 ๒ . Boonyanugomol W, Chomvarin C, Baik SC, Song JY, Hahnvajanawong C, et al. (20 11 ) 
 Role of cagA-positive Helicobacter pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in 
 biliary cells. Dig Dis Sci 56: 1682-1692. 
 ๓. Hahnvajanawong C, Ketnimit S, Boonyanugomol W, Pattanapanyasat K, Chamgramol Y, et 
 al. (2 0 1 1 )  Inhibition of cell cycle progression and apoptotic activity of resveratrol in human 
 intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines. Asian Biomed 5: 775-785. 
 ๔ . Boonyanugomol W, Chomvarin C, Sripa B, Bhudhisawasdi V, Khuntikeo N, et al. (2012 ) 
 Helicobacter pylori in Thai patients with cholangiocarcinoma and its association with biliary 
 inflammation and proliferation. HPB (Oxford) 14: 177-184. 



๗๖ 

 

 ๕ . Boonyanugomol W, Chomvarin C, Song JY, Kim KM, Kim JM, et al. (2 0 1 2 )  Effects of 
 Helicobacter pylori gamma-Glutamyltranspeptidase on Apoptosis and Inflammation in Human 
 Biliary Cells. Dig Dis Sci 10: 2615-2624. 
 ๖. Boonyanugomol W, Chomvarin C, Sripa B, Chau-In S, Pugkhem A, et al. (2012) Molecular 
 analysis of Helicobacter pylori virulent-associated genes in hepatobiliary patients. HPB (Oxford) 
 14: 754-763. 
 ๗. Boonyanugomol W, Chomvarin C, Hahnvajanawong C, Sripa B, et al. (2013) Helicobacter 

 pylori cag pathogenicity island (cagPAI) involved in bacterial internalization and IL-8  induced 
 responses via NOD1 - and MyD8 8 -dependent mechanisms in human biliary epithelial cells. 
 PLoS One 8(10): e77358. 
 ๘ . Senachai P, Chomvarin C, Wongboot W, Boonyanugomol W, Tangkanakul W.  (2 0 1 3 ) 
 Duplex PCR for detection of Salmonella and Shigella spp. in cockle samples. Southeast Asian J 
 Trop Med Public Health 44(5): 866-874. 
 ๙ . Genetic similarity of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-intestinal and 
 hepatobiliary patients (in process) 
 
ผลงานอื#นๆ   
 ๑ .Induction of apoptosis by Fobisione in cholangiocarcinoma cell lines. 1 9 th FAOBMB Seoul 
 Conference (2007), Seoul, Republic of Korea (poster presentation) 
 ๒ . Anti-cancer activity of gambogic acid in cholangiocarcinoma cell lines. KKU graduate school 
 conference (2007). Khon Kaen, Thailand (oral presentation) 
 ๓ . Apoptotitic activity of caged xanthones in cholangiocarcinoma cell lines. The Second Asia-
 Africa International Network Symposium of JSPS-AA Science Platform Program and the Fourth 
 LiverCareCenter Symposium (2008), Khon Kaen, Thailand (oral presentation) 
 ๔ .  Gamma-glutamyltranspeptidase of Helicobacter pylori induces apoptosis in human biliary 
 cells via mitochondria pathway. XXIIIrd International Workshop on Helicobacter and related 
 bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer (2 0 0 9 ) .   Rotterdam, The 
 Netherland (poster presentation) 



๗๗ 

 

ชื#อ-นามสกลุ นางสาวอรณุี ทองอ่อน 
คณุวฒุิ 

คณุวฒุิ สาขาวิชา สถาบนั ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 
Ph.D. Life Science Tokyo Institute of Technology ๒๕๕๖ 
วท.ม. จลุชวีวทิยา มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๘ 
วท.บ. จลุชวีวทิยา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ๒๕๔๐ 

 
สงักดั หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
ประวตัิการทาํงาน 

ตาํแหน่ง สถานที#ทาํงาน ปีที#ทาํงาน 
อาจารย ์ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒๕๕๖-ปัจจบุนั 

อาจารย ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

๒๕๕๐-๒๕๕๒ 

ผูช่้วยนกัวจิยั ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ
แห่งชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช) 

๒๕๔๙-๒๕๕๐ 

ผูช่้วยนกัวจิยั  
(part-time) 

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ
แห่งชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช) 

๒๕๔๕-๒๕๔๖ 

ผูช่้วยอาจารย ์ ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๕๔๓-๒๕๔๘ 

ผูช่้วยนกัวจิยั ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๕๔๐-๒๕๔๙ 

 
งานวิจยัที#สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 - มคีวามสนใจเกี8ยวกบั Food Microbiology, Biofuel, Epideiology of Mycobacterium tuberculosis 

 - มคีวามชํานาญดา้น Molecular Biology, Recombinant Technology, Cultivation of Anaerobic  
               Bacteria. 
 
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
 ๑. Thong-on A, Suzuki K, Noda S, Inoue J, Kajiwara S, Ohkuma M. Isolation and         

characterization of anaerobic bacteria for symbiotic recycling of uric acid nitrogen in the gut 
of various termites. Microbes Environ. 2012; 27(2):186-192. 

 ๒. Thong-on A, Smittipat N, Palittapongarnpim P, et al. Variable-number tandem repeats of  



๗๘ 

 

     Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy number IS6110 in Thailand.   
              Tuberculosis. 2010; 90(1):9-15. 
  ๓. Billamas P, Thong-on A, Palittapongarnpim P, et al. Evolution of some variable tandem  
              repeat loci among a group of Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis.  
              Tuberculosis. 2007; 87(6):498-501. 
 ๔. Smittipat N, Thong-on A, Palittapongarnpim P, et al. Polymorphism of variable number  
              tandem repeats at multiple loci in Mycobacterium tuberculosis. J Clin Microbiol. 2005;  
              43(10):5034-5043. 

๕. Mongkoljit S, Sarincaringul H, Smittipat N, Thong-on A, Palittapongarnpim P. An   
    evidence for the transmission of Tuberculosis in prison in Nakhon Ratchasima, Thailand.    
    Int J Tuber Lung Dis. 2001; 5(6):586-587. 
 

ผลงานอื#นๆ   
 - การนําเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร:์ Arunee Thong-on, Susumu Kajiwara, Moriya Ohkuma.      
              Identification of gene clusters responsible for anaerobic degradation of uric acid by   
              Escherichia coli. Japanese Society for Microbial Ecology (JSME) 2010, Tsukuba  
              University, Tsukuba, Japan. November 24-26, 2010. 
 - การอบรม/ประชุม ระดบันานาชาต:ิ Proceedings of an IUATLD/WHO workshop, 29th IUATLD   
               World Conference, Bangkok, Thailand, November 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ชื#อ-นามสกลุ นางสาวจริาวลัณ์ วนิาลยัวนากูล 
คณุวฒุิ 

คณุวฒุิ สาขาวิชา สถาบนั ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 
กศ.ด. หลกัสตูรและการ

สอน 
มหาวทิยาลยันเรศวร ๒๕๕๘ 

พย.ม. การพยาบาลแม่
และเดก็ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๕ 

ป. พยาบาลศาสตร ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สทิธปิระสงค ์

๒๕๓๖ 

 
สงักดั หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
ประวตัิการทาํงาน 

ตาํแหน่ง สถานที#ทาํงาน ปีที#ทาํงาน 
อาจารย ์ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒๕๕๘-ปัจจบุนั 

อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชธานี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์บุรรีมัย ์มหาวทิยาลยัเวส

เทริน์ 
๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ชยัภูม ิ

๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีาน ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีเทริน์

เอเชยี 
๒๕๔๘ 

อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชธานี ๒๕๔๑-๒๕๔๘ 
พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลพญาไทอุบล ๒๕๔๐-๒๕๔๑ 
พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลยโสธร ๒๕๓๖-๒๕๔๐ 

 
งานวิจยัที#สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 Complication during Intraprtum period, Women Health Nursing, Teenage Pregnancy, 
Development of Instructional Model 
 
สาขาวิชาการที#ม ีความชาํนาญพิเศษ 
 Problem solving in complication during Intrapartum Nursing, Instruction to enhance Transfer of 
Learning and Clinical Problem-solving for Nursing Students 
 



๘๐ 

 

รางวลั เกียรติบตัร 
 รางวลัชมเชยประเภทนําเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา (Oral Presentation) ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเรื8อง “ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซยีน” ระหว่างวนัที8 ๒๔-
๒๕ มถุินายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทองธารนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์
 
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
 ๑. จริาวลัณ์ วนิาลยัวนากูล. (๒๕๕๗). ความรูเ้กี8ยวกบัโรคเอดส์และพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคเอดส์
 ขณะฝึกปฏบิตังิานของนิสติพยาบาล. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื8อง ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้น
 การพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซยีน ระหว่างวนัที8 ๒๔-๒๕ มถุินายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทองธา
 รนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์
 ๒. จริาวลัณ์ วนิาลยัวนากูล และ รุจริะชยั เมอืงแก้ว. (๒๕๕๘). ปัจจยัที8มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
 ความรบัผดิชอบต่อสุขภาพของหญิงตั 'งครรภ์วยัรุ่นในจงัหวดัยโสธร. การประชุมวชิาการระดบัชาตแิละ
 นานาชาต ิครั 'งที8 ๓ เรื8องบูรณาการงานวจิยัสู่ความรูท้ี8ย ั 8งยนื ณ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 จงัหวดัขอนแก่น 

 
การนําเสนอผลงานด้วยการพดู: 
 นําเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา (Oral Presentation) ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื8อง ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้นการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซยีน ระหว่างวนัที8 ๒๔-๒๕ มถุินายน ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมทองธารนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์หวัขอ้ “ความรูเ้กี8ยวกบัโรคเอดสแ์ละพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคเอดสข์ณะ
ฝึกปฏบิตังิานของนิสติพยาบาล” 
 
การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร ์
 นําเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร ์(Poster Presentation) ในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
ครั 'งที8 ๓ เรื8องบรูณาการงานวจิยัสู่ความรูท้ี8ย ั 8งยนื ในวนัที8 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น หวัขอ้ “ปัจจยัที8มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อสุขภาพ
ของหญงิตั 'งครรภว์ยัรุ่นในจงัหวดัยโสธร” 
 
ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมและประชุมวิชาการ 
 - ประชุมฟื'นฟูวชิาการเวชปฏบิตัเิรื8อง “การใชย้าในหน่วยปฐมภูม”ิ จดัโดยแผนกการพยาบาลสาธารณสุข 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพฯ วนัที8 ๒๑-๒๔ พฤษภาคม 
 ๒๕๕๐ 
 - ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื8อพฒันาศกัยภาพคณาจารยด์า้นการควบคุมยาสูบ ณ โรงแรมหลุยสแ์ทเวริท์ 
 กรงุเทพฯ วนัที8 ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 - การสมัมนาวชิาการ NQF คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วนัที8 ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๒ 
  



๘๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ง 

 

สาระในการแก้ไขปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โครงการจดัต ั Rงวิทยาเขตอาํนาจเจริญ  มหาวิทยาลยัมหิดล 

------------------------------------------------------- 
 
๑. หลกัส ูตรฉบบัดงักล่าวนีRได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
    เมื8อวนัที8 ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
๒. สภามหาวิทยาลยัได้อนุมตัิการเปิดสอนหลกัสตูรนีRแล้วในคราวประชุม คร ั Rงที# ๕๐๗  
     วนัที8 ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรนีR  เริ8มใชก้บันกัศกึษาตั 'งแต่ภาคการศกึษาที8 ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 
๔. เหตผุลในการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรนีR  
     ปรบัปรงุหลกัสตูรตามวงรอบ ๕ ปี และปรบัใหส้อดคลอ้งกบัรา่ง มคอ.๑  
๕. สาระสาํคญัในการปรบัปรงุหลกัสตูร 
การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โดยมสีาระสาํคญัดงันี' 
 ๕.๑ ขอปรบัปรงุรายชื8ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ดงันี'  
  

ที# 
ชื#อ นามสกลุ 

เลขประจาํตวัประชาชน 
คณุวฒุิ (สาขาวิชา) 

สถาบนัที#สาํเรจ็ / ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 

อาจารย ์
ประจาํหลกัสตูร 

อาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร หมายเหต ุ 

เดิม ปรบัปรงุ เดิม ปรบัปรงุ 

๑. รศ.ดร.วทิยา  อยู่สขุ 
 

-D.Engineering (Process 
Engineer) Paris 7  University, 
France, Ecol des Travoux 
Publique de Lyon: ๒๕๓๙ 
-วศ.ม. (สขุาภบิาล) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั: ๒๕๑๗ 
-วท.บ. (อาชวีอนามยั),  
เกยีรตนิิยม มหาวทิยาลยัมหดิล: 
๒๕๑๕ 

√ - √ - 
  

ไดร้บัแต่งตั 'ง
เป็นคณบดี

คณะ
สาธารณสขุ

ศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  

  

๒. ผศ.ธติมิา  จาํปีรตัน์ 
 

-วท.ม. (การพยาบาลแมแ่ละเดก็), 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๓๓ 
-วท.บ. (พยาบาล), 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๑๘ 
-ประกาศนียบัตร (ผ ดุงครรภ์
ชั 'นหนึ8ง), มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๑๘ 

√ - 
 

√ - 
 

ลาออกจาก
โครงการ

จดัตั 'งวทิยา
เขต

อาํนาจเจรญิ 

๓. อ.ณฐกมล  ผดาเวช 
 

-วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๕๔ 
-ว ท .บ . (ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์:
๒๕๕๐ 

- √ √ - 
 

ลาศกึษาต่อ
ปรญิญาเอก 

 



๘๓ 

 

ที# 
ชื#อ นามสกลุ 

เลขประจาํตวัประชาชน 
คณุวฒุิ (สาขาวิชา) 

สถาบนัที#สาํเรจ็ / ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 

อาจารย ์
ประจาํหลกัสตูร 

อาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร หมายเหต ุ 

เดิม ปรบัปรงุ เดิม ปรบัปรงุ 

๔. อ.ดร.ฉัตรภา  หัตถ
โกศล 

-Dr.P.H. (Nutrition) Loma Linda 
University, USA: 2552 
-M.Sc. (Nutrition) California 
State University-Los Angeles, 
USA: 2547 
-วท .บ . (สาธารณ สุขศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: 2543 

√ - 
 

√ - 
 

เป็นอาจารย์
ประจาํคณะ
สาธารณสขุ
ศาสตร ์พญา

ไท 

๕. อ.วิลาภรณ์  สทิธิโชค
สกุลชยั 

-วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์ สาขา
โรคตดิเชื'อและวชิาการระบาด 
มหาวทิยาลยัมหดิล: 2533 
-อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเวช
ปฏบิตัทิั 8วไป คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด:ี 2529 
-ป.พย. ประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั 'นสูง 
(เทียบเท่าปรญิญาตร)ี วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช พษิณุโลก: 2525 

√ - 
 

√ - 
 

เป็นอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร
สาธารณสขุศา
สตรบณัฑติ 
โครงการ

จดัตั 'งวทิยา
เขต

นครสวรรค ์

๖. ดร.ประเสรฐิ  ประสม
รกัษ์ 

-ปร.ด. (การพฒันาสขุภาพชมุชน)   
มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๕๗ 
-สม. มหาวทิยาลยัขอนแก่น: 
๒๕๕๔ 
-สบ. มหาวทิยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธริาช: ๒๕๓๙ 

- 
 

√ - 
 

√ เพิ8มใหม ่

๗. ดร.อาํไพ โสรส -Ph.D. (Public Health) 
University of North Carolina at 
Chapel Hill: 2558 
-M.Sc. (Water Quality 
Management) UNESCO-IHE 
Institute for Water Education: 
2544 
-วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๒ 
-วท .บ . (สาธารณ สุขศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๓๕ 

- 
 

√ - 
 

√ เพิ8มใหม ่

๘. ดร.วงศว์รุตม ์ 
บุญญานุโกมล 

-ปร.ด. (จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย)์ มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น: ๒๕๕๕ 

- 
 

√ - 
 

√ เพิ8มใหม ่



๘๔ 

 

ที# 
ชื#อ นามสกลุ 

เลขประจาํตวัประชาชน 
คณุวฒุิ (สาขาวิชา) 

สถาบนัที#สาํเรจ็ / ปีที#สาํเรจ็การศึกษา 

อาจารย ์
ประจาํหลกัสตูร 

อาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร หมายเหต ุ 

เดิม ปรบัปรงุ เดิม ปรบัปรงุ 

-วท.ม. (จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย)์ มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น: ๒๕๕๐. 
-วท.บ.(จุลชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๖ 

๙. ดร.อรุณี ทองอ่อน -Ph.D. (Life Science) 
Tokyo Institute of Technology: 
2556 
-วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๘ 
-วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี: ๒๕๔๐ 

- √ - √ เพิ8มใหม ่

๑๐. ดร.จิราวลัณ์ วินาลยั
วนากลู 

- กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 
มหาวทิยาลยัเนรศวร: ๒๕๕๘ 
- พย.ม. (การพยาบาลแมแ่ละเดก็) 
มหาวทิยาลยัมหดิล: ๒๕๔๕ 
- ป.พยาบาลศาสตร ์วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิ
ประสงค:์ ๒๕๓๖ 

- √ - √ เพิ8มใหม ่

 
 ๕.๒ สถานที8จดัการเรยีนการสอน ขอเปลี8ยนแปลงสถานที8จดัการเรยีนการสอนของนักศกึษาชั 'นปีที8 ๒ 
ดงันี' 

สถานศึกษา หลกัสูตรฉบบัปี ๒๕๕๔ หลกัสูตรปรบัปรงุ ฉบบัปี ๒๕๕๙ หมายเหต ุ
นกัศกึษาชั 'นปีที8 ๑ วทิยาเขตศาลายา  วทิยาเขตศาลายา คงเดมิ 
นกัศกึษาชั 'นปีที8 ๒ วทิยาเขตศาลายา โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอาํนาจเจรญิ เปลี8ยนแปลง 
นกัศกึษาชั 'นปีที8 ๓ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอาํนาจเจรญิ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอาํนาจเจรญิ คงเดมิ 
นกัศกึษาชั 'นปีที8 ๔ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอาํนาจเจรญิ โครงการจดัตั 'งวทิยาเขตอาํนาจเจรญิ คงเดมิ 

 
 ๕.๓ โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัใหส้อดคลอ้งกบัรา่ง มคอ.๑  
 
 ๕.๔ รายวชิาในชั 'นปีที8 ๒-๔ เป็นรหสัวชิาของหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ โครงการจดัตั 'งวทิยา
 เขตอํานาจเจรญิ 
 
 
 



๘๕ 

 

๖. โครงสร้างหลกัสตูรภายหลงัการปรบัปรงุแก้ไข เมื8อเปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งเดมิและเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ปรากฏดงันี' 
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑม์าตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(หลกัสูตร ๔ ปี ) 

หลกัสูตร 
ก่อนปรบัปรงุ 
(ฉบบั ๒๕๕๔) 

หลกัสูตร 
หลงัปรบัปรงุ 
(ฉบบั ๒๕๕๙) 

๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั #วไป 
๑.๑ กลุ่มวชิาที8มหาวทิยาลยักาํหนด 
      -กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร-์สงัคมศาสตร ์
      -กลุ่มวชิาภาษา 
๑.๒ กลุ่มวชิาที8หลกัสตูรกาํหนด 
      -กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร-์สงัคมศาสตร ์
      -กลุ่มวชิาภาษา 
      -กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
      -กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 
 
 

๓๐ หน่วยกติ 
 

๗ 
๙ 
 

๕ 
๓ 
๖ 
- 

๓๐ หน่วยกติ 
 

๗ 
๙ 
 

๓ 
๖ 
๓ 
๒ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   
๒.๑ กลุ่มวชิาชพีพื'นฐานวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์(กลุ่มวชิาพื'นฐานวชิาชพี) 
๒.๒ กลุ่มวชิาชพีเฉพาะทางสาธารณสขุ  

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกติ ๙๖ 
๓๔ 

 
๖๒ 

๙๙ 
๓๐ 

 
๖๙ 

๓. หมวดวิชาเล ือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ ๖ ๖ 
จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร   
ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐ ๑๓๒ ๑๓๕ 



๘๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ระเบียบข้อบงัคบัเกี#ยวกบัการศึกษาที#เกี#ยวข้อง



 

 
 

 


