หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

สารบัญ
หน้ า
หมวดที8 ๑
หมวดที8 ๒
หมวดที8 ๓
หมวดที8 ๔
หมวดที8 ๕
หมวดที8 ๖
หมวดที8 ๗
หมวดที8 ๘

ข้อมูลทัวไป
8
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการรักษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๑
๗
๙
๓๐
๓๕
๓๖
๓๗
๔๑

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนทีแ8 สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา
ภาคผนวก ข. คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค. รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง. สาระในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ. ระเบียบข้อบังคับเกีย8 วกับการศึกษาทีเ8 กีย8 วข้อง

๔๓
๕๕
๗๕
๘๙
๙๕

๑

หล กั สูต ร สาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิ ต
หล กั สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื#อ สถาบัน
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ

หมวดที# ๑. ข้อ มูล ทัวไป
#
๑. รหัส และชื#อ หล กั สูต ร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
๒. ชื#อ ปริ ญ ญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื8อเต็ม :
ชื8อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื8อเต็ม :
ชื8อย่อ :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ.
Bachelor of Public Health
B.P.H

๓. วิ ชาเอก ไม่มี
๔. จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที#เรีย นตลอดหล กั สูต ร
จํานวนหน่ วยกิตทีเ8 รียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่ วยกิต
๕. รูปแบบของหล กั สูต ร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒)
๕.๒ ภาษาที#ใ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับ เข้าศึก ษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทส8ี ามารถสื8อสารภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
๕.๔ ความร่ว มมือ กับสถาบัน อื#น เป็ นหลักสูตรของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ป ริ ญ ญาแก่ผส้ ู าํ เร็จ การศึก ษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหล กั สูต รและการพิ จ ารณาอนุม ตั ิ /เห็น ชอบหล กั สูต ร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกระบวนการปรับปรุงดังนี'

๒

๖.๑.๑ คําสังโครงการจั
8
ดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ ที8 ๐๑๑/๒๕๕๘ วันที8 ๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื8อง แต่งตัง' คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง'
วิทยาเขตอํานาจเจริญ
๖.๑.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการปรับปรุงหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต ประจําปี
๒๕๕๘ ระหว่างวันที8 ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื8อปรับปรุงหลักสูตรฯให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ และร่าง มคอ.๑ สภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง กันยายน ๒๕๕๘ และปรับปรุง
ตามข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๖.๑.๓ คําสังโครงการจั
8
ดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ ที8 ๐๙๑/๒๕๕๘ วันที8 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื8อง แต่งตัง' คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง'
วิทยาเขตอํานาจเจริญ
๖.๑.๔ คําสังมหาวิ
8
ทยาลัยมหิดล ที8 ๑๗๗/๒๕๕๙ วันที8 ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรือ8 ง แต่งตัง'
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขต
อํานาจเจริญ
๖.๒ ทีป8 ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ประจําโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม (วาระพิเศษ) วันพฤหัสบดีท8ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๓ ทีป8 ระชุมคณะกรรมการพิจารณากลันกรองหลั
8
กสูตรพิจารณาหลักสูตร ในการประชุม
ครัง' ที8 ๓/๒๕๕๙ วันที8 ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๔ ทีป8 ระชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง' ที8 ๖/๒๕๕๙ วันที8 ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๕ ทีป8 ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุ มตั หิ ลักสูตรในการประชุม
ครัง' ที8 ๕๐๗/๒๕๕๙ วันที8 ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ความพร้อ มในการเผยแพร่หล กั สูต รที# ม ีค ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื8อง แนวทางการปฏิบตั ิต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว ๓ปี )
๘. อาชีพที#ส ามารถประกอบได้หล งั สําเร็จ การศึก ษา
เป็ นนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบตั ิงานเกี8ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้ องกันโรค โดยใช้
หลักการของระบาดวิทยาในการวิเคราะห์วางแผนและจัดการโครงการด้านสาธารณสุขทัง' ในสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ ทัง' หน่ วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 และองค์กรอิสระ เป็ นนักวิจยั หรือผูช้ ่วยนักวิจยั
ในโครงการวิจยั ด้านสุขภาพหรือสาขาอื8นๆที8เกี8ยวข้องได้และสามารถศึกษาต่ อระดับปริญญาโทและเอก สาขา
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื8นๆ ทีเ8 กีย8 วข้องได้

๓

๙. ชื# อ นามสกุล เลขประจํา ตัว บัต รประชาชน ตํา แหน่ ง และคุณ วุฒิ ก ารศึก ษาของอาจารย์ผ ้รู บั ผิ ด ชอบ
หล กั สูต ร
ลํา ดับ
ที#

ชื#อ -นามสกุล

ตํา แหน่ ง
ทาง
วิ ชาการ

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

-ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๗
-สม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๔๕
-สบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช: ๒๕๓๙
-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. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม)มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๒
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕
-ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการ
แพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๕
-วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการ
แพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๐
-วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๖
-Ph.D. (Life Science)
Tokyo Institute of
Technology: 2556
-วท.ม. (จุลชีววิทยา)

๓๓๕๐๘๐๐๒๙xxxx

๑

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

อาจารย์

๒

ดร.อําไพ โสรส

อาจารย์

๓

ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุ โกมล

อาจารย์

๔

ดร.อรุณี ทองอ่อน

อาจารย์

๓๓๔๐๑๐๐๖๗xxxx

๓๓๒๐๕๐๐๓๘xxxx

๓๓๔๙๙๐๐๒๙xxxx

๔

ลํา ดับ
ที#

๕

ชื#อ -นามสกุล

ดร.จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล

ตํา แหน่ ง
ทาง
วิ ชาการ

อาจารย์

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
-วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:
๒๕๔๐
- กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) ๓๓๕๙๙๐๐๑๒xxxx
มหาวิทยาลัยเนรศวร: ๒๕๕๘
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และ
เด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๕
- ป.พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์: ๒๕๓๖

๑๐. สถานที#จ ดั การเรีย นการสอน
ชัน' ปี ท8ี ๑
ณ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชัน' ปี ท8ี ๒ – ๔ ณ โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือ การพัฒ นาที#จ าํ เป็ น ต้อ งนํา มาพิ จ ารณาในการวางแผนหล กั สูต ร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่ อให้เกิดการแลกเปลี8ยนทัง' ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
การสาธารณสุ ข การเคลื8อ นย้ายของแรงงานระหว่างประเทศ ทํ าให้อ าจเกิด ผลกระทบต่ อ การระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย อาทิเช่น การเกิดโรคระบาด โรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ 'ํา (Emerging and
Reemerging Infectious Disease) ในด้านการศึกษาเพื8อการรองรับการเคลื8อนย้ายประชากรในวัยเรียน
ดังนัน' จึงต้องกําหนดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื8อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)
และ ตลาดแรงงาน
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม8 กี ารรวมกลุ่มประเทศต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง
และวิสยั ทัศน์รว่ มกัน โดยมีการเชื8อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นเครือข่าย ดังเช่น การเปิ ด
ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) ซึ8 ง ประเทศไทยเป็ นหนึ8 ง ในสมาชิ ก อาจนํ า มาสู่ ก าร
เปลีย8 นแปลงที8สําคัญ ซึ8งจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน มีอสิ ระเดินทางเข้าออก ภายในกลุ่มประเทศได้งา่ ยมากขึน' ก่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี สิง8 หนึ8ง
ทีจ8 ําเป็ นต้องคํานึงทางด้านสาธารณสุข คือ ปั จจัยต่างๆ ทีอ8 าจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่
ว่าจะเป็ นการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติท8เี พิม8 สูงขึน' ในอนาคต โรคระบาดต่ างๆ รวมถึงโรคติด
เชื'อ อุ บ ัติใหม่ ท8ีอ าจเกิด ขึ'น ความเพีย งพอต่ อ ทรัพ ยากรอาหาร รวมถึงความทัว8 ถึง ในการให้ บ ริก าร

๕

ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และปั จจัยอื8นๆ ที8เกี8ยวข้อง เพราะฉะนัน' การเตรียมความพร้อมเพื8อ
การผลิต บุ ค ลากรทางด้ า นสาธารณสุ ข เพื8 อ รองรับ การเปลี8ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิจ จึง นั บ ว่ า มี
ความสําคัญต่อประเทศ
๑๑.๒ สถานการณ์ หรือ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม
เนื8องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยเริม8 เข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุมากขึน' ร่วมกับมีการรับวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิง8 อิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลต่อวิถี
การดําเนินชีวติ และพฤติกรรมหลายด้านของคนไทย ซึง8 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรใน
สังคมยุคใหม่ รวมถึงการมีพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนัน' จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขเพื8อให้สอดคล้องกับการเปลีย8 นแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย เน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละพืน' ที8ในเชิงรุก เช่น มีการจัดการ
เรียนการสอนที8เกี8ยวข้องกับการบริห ารจัดการระบบสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (District Health
System Management Learning: DHML) หรือในขณะเดียวกันสามารถนํ าความเจริญก้าวหน้ าทางด้าน
เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อ การพัฒ นาหล กั สูต รและความเกี#ย วข้อ งกับพัน ธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒ นาหล กั สูต ร
ผลกระทบของสถานการณ์ ปัจจุบนั มีผ ลต่ อ การพัฒ นาหลัก สูต รสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต จึง
จําเป็ นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ คุณธรรม นํ าความรอบรูท้ างด้านวิชาการมาใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื'องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วย การฟื' นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิง8 แวดล้อม รวมถึงสามารถทํางานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื8อรองรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)
๑๒.๒ ความเกี#ย วข้อ งกับ พัน ธกิ จ ของสถาบัน
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล “สร้างความเป็ นเลิศ ทางด้านสุ ขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมบนพื'นฐานของคุณธรรม เพื8อสังคมไทย และประโยชน์ สุขแก่ มวลมนุ ษยชาติ” ในการพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชัน' นํ าของประเทศในด้านการผลิตบัณฑิตที8มคี วาม
เป็ นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของประเทศตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื8อสร้างความเข้มแข็งให้กบั มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน การสร้าง
เครือข่ายวิจยั และการให้บริการวิชาการกับสังคม เพื8อบูรณาการศักยภาพด้านวิชาการสาธารณสุขกับ
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน8 และภูมภิ าค

๖

๑๓. ความสัม พัน ธ์ กับหล กั สูต รอื#น ที#เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื#น ของสถาบัน
๑๓.๑ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัวไปและรายวิ
8
ชาพืน' ฐานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๑ โดยกําหนดให้เรียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
๑๓.๒ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพืน' ฐานสาธารณสุข กลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุข กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา สําหรับนักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๒-๔ โดยเชิญอาจารย์พ ิเศษจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมสอนในบางหัวข้อของรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์
๑๔. การพัฒ นาคุณ ภาพ (Quality Enhancement)
การวิเคราะห์หลักสูตรเมือ8 เปรียบเทียบกับหลักสูตรอื8น ทัง' ในและนอกสถาบัน (จุดเด่น)
๑. หลักสูตรนี'มคี วามคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรทีม8 อี ยูแ่ ล้วในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างไรบ้าง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต (ส.บ.) ของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ มีความ
คล้ายคลึงกับหลักสูตรของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยผู้ท8สี ําเร็จการศึกษาจะได้รบั คุณวุฒ ิ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) เช่นเดียวกัน ทัง' นี'หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตัง'
วิทยาเขตอํ านาจเจริญ ได้รบั การปรับปรุงให้สอดคล้อ งกับข้อ กํ าหนดตามพระราชบัญ ญัติวชิ าชีพ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ และร่าง มคอ.๑ ฉบับปรับปรุง กันยายน ๒๕๕๘ ที8ดําเนินการโดยสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
๒. หลักสูตรนี'มคี วามแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื8น (ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ)ในประเด็น
สําคัญอย่างไรบ้าง
- หลัก สู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิต หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีก ารบู รณาการองค์
ความรูท้ างด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ ซึ8งมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ท8เี ปี8 ยมด้วย
องค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ รวมทัง' ด้านสุขภาพและด้าน
สิง8 แวดล้อม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนทีใ8 ห้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมและเน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริงในชุมชนผ่านการฝึ กปฏิบตั ใิ นภาคสนามตามหลักวิชาการ และมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ทํางานอย่างเป็ นระบบ ใฝ่ รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ มีจติ สาธารณะ
และเป็ นพลเมืองทีม8 คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
- ภูมศิ าสตร์ของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ เอื'อให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีศ ัก ยภาพในการเปิ ดรับ นั ก ศึ ก ษาจากประเทศเพื8 อ นบ้ า น เช่ น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ประเทศอื8นๆทีส8 นใจ

๗

หมวดที# ๒. ข้อ มูล เฉพาะของหล กั สูต ร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัต ถุประสงค์ข องหล กั สูต ร
๑.๑ ปรัชญาของหล กั สูต ร
เป็ นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร มุ่งเน้ นการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขที8ม ี
คุณภาพ มีองค์ความรู้ มีศกั ยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขและพัฒนาสุขภาพชุมชน ทีส8 อดคล้องกับ
บริบ ทชุ ม ชนและสัง คมด้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมอัน ดี โดยผ่ า นการฝึ ก ปฏิบ ัติ ด้ า นวิช าชีพ ด้ า น
สาธารณสุขอย่างมีโลกทัศ น์ ก ว้างไกล จนสามารถบูรณาการองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ เพื8อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับผูอ้ 8นื และองค์กรทีเ8 กี8ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์
๑.๒ วัต ถุประสงค์ข องหล กั สูต ร
เมือ8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตแล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. บู ร ณาการความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ศิล ปศาสตร์ สาธารณสุ ข ศาสตร์แ ละศาสตร์อ8 ืน ๆที8
เกีย8 วข้องมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้อย่างเป็ นองค์
รวม
๓. วางแผนพัฒนาสุขภาพของบุ คคลในชุมชนอย่างเป็ นองค์รวม โดยเน้ นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
๔. ตรวจประเมินโรคเบื'องต้นและบําบัดโรคเบื'องต้นได้ถูกต้องรวมถึงสามารถประเมินอาการ
เจ็บป่ วยและให้การช่วยเหลือเพื8อส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมปิ ั ญญาท้องถิน8 ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
๖. สื8อ สารปั ญ หาทางสาธารณสุ ข และแนวทางป้ อ งกัน แก้ ไข รวมถึง การส่ ง เสริม สุ ข ภาพแก่
สาธารณชนได้
๗. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข และบทบาท
หน้าทีร8 บั ผิดชอบในสังคม
๒. แผนพัฒ นาปรับปรุง
แผนการพัฒ นา/เปลี#ย นแปลง
๑. หลัก สูต รสาธารณสุ ขศาสตร
บัณฑิต คงมาตรฐานตามเกณฑ์
ที8 สกอ. กํ า ห นดและพั ฒ น า
หลัก สู ต รให้ ม ี ม าตรฐานระดั บ
สากล

กลยุทธ์
๑. ติด ตามประเมินหลัก สูต รทุ ก
๓-๕ ปี หรือเมื8อครบวงรอบของ
หลักสูตร เทียบเคียงและผลักดัน
หลักสูตรให้มมี าตรฐานสากล
๒ . ส ร้ า งค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
เครือ ข่ายกับ สถาบัน วิชาการใน

หล กั ฐาน/ตัว บ่งชีR
๑ . ราย งาน ผ ล ก ารป ระเมิ น
หลักสูตร
๒. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน

๘

แผนการพัฒ นา/เปลี#ย นแปลง

๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการที8เปลี8ยนแปลง
ไปของสังคมและประเทศชาติ

๓. พัฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ีท ัก ษะ
ด้านการเรียนการสอน วิชาการ
การวิจยั และบริก ารวิชาการ ให้
เชีย8 วชาญด้านการสาธารณสุข

กลยุทธ์
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐานระดับสากล
๑. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจและข้ อ เสนอแนะ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุก ๓-๕
ปี ห รื อ เมื8 อ ค รบ ว งรอ บ ข อ ง
หลักสูตร
๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ า งชุ ม ชนในด้ า นสุ ข ภาพ
และด้านที8เกี8ย วข้อ ง ทัง' ภาครัฐ
ภาคเอกชน กึ8งเอกชนและภาค
ประชาชนในประเทศ
๑. ส่ ง เสริม บุ ค ลากรให้ เพิ8ม พู น
ความรู้และทัก ษะด้านการเรียน
การสอ น วิ ช าก าร วิ จ ั ย แล ะ
บริก ารวิชาการด้านสาธารณสุ ข
ชัน' สูงในสถาบันชัน' นํ าทัง' ในและ
นอกประเทศ เครือ ข่ายวิชาการ
สหวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ
๒. สนับสนุ นบุ ค ลากรให้บริก าร
วิ ช าก ารแล ะร่ ว ม มื อ วิ จ ั ย กั บ
หน่ ว ยงานอื8 น ๆทั ง' ภาครัฐ และ
เอกชน ทัง' ในและนอกประเทศ

หล กั ฐาน/ตัว บ่งชีR

๑. รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจและข้ อ เสนอแนะตาม
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต
และคู่ความร่วมมือ
๒. รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใจ ใน ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลีย8 อยูใ่ นระดับดี

๑. จํานวนบุ ค ลากรที8ไปเพิ8มพู น
ความรู้ ด้ า นการเรีย นการสอน
วิ ช าการ การวิ จ ั ย และบริ ก าร
วิชาการ
๒ . จํ า น ว น โค รงก ารวิ จ ั ย ต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร
๓ . จํ า น ว น โค ร ง ก า ร วิ จ ั ย ที8
นํ าไปใช้ในการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ

๙

หมวดที# ๓. ระบบการจัด การศึก ษา การดํา เนิ น การ และโครงสร้า งของหล กั สูต ร
๑. ระบบการจัด การศึก ษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่ วยกิตทวิภาค
๑.๒ การเทีย บเคีย งหน่ ว ยกิ ต ในระบบทวิ ภาค มีการเทียบโอนหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
๒. การดําเนิ น การหล กั สูต ร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิ น การเรีย นการสอน
๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติและหลักสูตรเทียบโอนในวันและเวลาราชการ
๒.๑.๒ จัดการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์และอาทิตย์
๒.๒ คุณ สมบัติ ข องผู้เข้า ศึก ษา
๒.๒.๑ เป็ นผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์
ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยระบบมหิดลรับตรง
ระบบรับ ตรงโครงการจัด ตัง' วิท ยาเขตอํ านาจเจริญ ระบบแอดมิด ชัน และระบบการ
คัดเลือกในหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลและระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๒ ผูส้ มัครต้องได้คะแนนเฉลีย8 สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต8 ํากว่า ๒.๕๐
๒.๒.๓ผู้ ส มั ค รที8 ม ี คุ ณ สมบั ติ น อกเหนื อ ไปจากที8 ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขต
อํานาจเจริญ
๒.๓ ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า
ในการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาของหลักสูตรจะให้ความสําคัญ กับนักศึกษาในท้องถิ8นในส่วน
ภูมภิ าค โดยมีสดั ส่วนการรับนักศึกษาประมาณร้อยละ ๖๐ – ๗๐ อาจจะทําให้มตี วั เลือกในระดับชาติ
น้ อ ย เมื8อได้เข้ามาศึกษาในชัน' ปี ท8ี ๑ และ ๒ ที8วทิ ยาเขตศาลายา นัก ศึกษาต้องมีการปรับตัวมาก มี
ปั ญหาในเรือ8 งการเรียนและความยากจน การขาดแคลนทุนการศึกษาของนักเรียนในท้องถิน8
๒.๔ กลยุทธ์ใ นการดําเนิ น การเพื#อ แก้ไขปัญ หา / ข้อ จํากัด ของนัก ศึก ษาในข้อ ๒.๓
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ จัดคณาจารย์เข้ามาให้คําปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชดิ ทัง' ใน
เรื8องการเรียนและการปรับตัวเพื8อผ่อนคลายปั ญหาในการปรับตัวของนักศึกษาทีส8 ่วนใหญ่มพี 'นื ฐานจาก
ต่างจังหวัด โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญจะต้องมีการดําเนินการเกีย8 วกับการหาความร่วมมือกับ
องค์กรท้องถิน8 ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดรวมทัง' ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ในการจัดหา จัดสรรทุน
สนับสนุ นการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนทีข8 าดแคลนทุนการศึกษาของนักเรียนในท้องถิน8

๑๐

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี
๑
๒
๓
๔
จํานวนนักศึกษาทีค8 าดว่าสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาสะสม

๒๕๕๙
๖๐
๖๐

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๒๐
๑๘๐
๒๔๐

๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๔๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า
๒.๖.๑.๑ ความคุม้ ทุน
จากการวิเคราะห์ตามข้อ ๒.๖.๕ เรื8องงบประมาณการค่าใช้จ่ายต่ อหัวในการผลิต
นั กศึกษาตลอดหลักสู ตร พบว่ าจะมีจุ ดคุ้มทุ นเมื8อรับนั กศึกษาอย่ างน้ อย ๒๑ คน เมื8อ
พิจารณาสถิติการรับนักศึกษาหลักสูตรฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่ารับนักศึกษามากกว่า ๒๑
คน ในทุกปี การศึกษาที8ผ่านมา ยกเว้นนักศึกษารุ่นปี การศึกษา ๒๕๕๕ ที8มจี าํ นวน ๑๙ คน
จึงยืนยันได้ว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ นี'จะมีความคุม้ ทุน
๒.๖.๑.๒ ความคุม้ ค่า
- หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙ มุ่ งเน้ นผลิต บัณ ฑิ ต ที8 ส ามารถนํ าความรู้ไป
ปฏิบตั ิงานทางด้านสาธารณสุ ขได้จริง ทําให้ระบบสุ ขภาพของประเทศเข้มแข็ง ลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยในด้านการรักษาและฟื' นฟูของประเทศ ซึง8 นับเป็ นการลงทุนทีค8 ุม้ ค่า
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ มุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที8ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิตผ่านการรับฟั งความคิดเห็น และเกิดเป็ นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจยั ด้านสาธารณสุข

๑๑

๒.๖.๒ งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท) / นักศึกษา ๑ คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมประจําภาค
คาหนวยกิตรายวิชาแบบบรรยาย/สัมมนา (10๘ หนวย)
คาหนวยกิตรายวิชาปฏิบัติ (2๗ หนวยกิต )
คาฝ0กภาคสนามชั้นป2ที่ ๓ และ ๔
รวมทั้งหมด

คาธรรมเนียม
(บาท)
750
3,500
200
400
๑๔,๐๐๐

รายรับสุทธิ
(บาท)
750
28,000
21,๖00
๑๐,๘๐๐
1๔,000
7๕,๑50

หมายเหตุ: ประมาณการรายรับจากค่าหน่ วยกิตนี'ยงั ไม่ได้จดั สรรระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
๒.๖.๓ งบประมาณรายจ่ายตลอดหล กั สูต ร
ลําดับ
1
2

3

4

5
6
รวม

รายการ
คาจางสอนรายวิชา (อาจารย<พิเศษ/วิทยากร)
(50 ชั่วโมง x 1000 บาท x 4 ป2)
คาวัสดุการศึกษา
- คาอุปกรณ<การสอนรายวิชา
- คาบริหารจัดการ
คาคุรุภัณฑ<
- สํานักงาน
- วิทยาศาสตร<
คาสาธารณูปโภค
- คาน้ํา
- คาไฟ
- คาโทรศัพท</โทรสาร/ไปรษณีย<
โครงการพัฒนาอาจารย</บุคลากร
คาเสื่อมราคาครุภัณฑ</วัสดุ

คาใชจายตอป
(บาท)
50,000

รายจายสุทธิ
(บาท)
200,000

๕0,000
5,000

๒๐0,000
20,000

๒๕,000
๗๕,๐๐๐

100,000
๓๐๐,๐๐๐

20500
61,184
๗,๕๒๖.๗๙
๗๗,000
15,000

82000
244,736
๓๐,๑๐๗.๑๖
๓๐๘,000
60,000
๑,๕๔๔,๘๔๓.๑๖

๒.๖.๔ งบประมาณรายจ่ายเงิ นเดือ นบุค ลากรตลอดหล กั สูต ร (งบประมาณแผ่น ดิ น)

๑๒

ลําดับ
1
2
รวม

รายการ
เงินเดือนอาจารย<
เงินเดือนบุคลากรฝPายสนับสนุน

คาใชจายตอป
(บาท)
3,๕๒๘,000
๒๒๒,๐00

รายจายสุทธิ
(บาท)
1๔,๑๑๒,000
๘๘๘,๐00
๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒.๖.๕ งบประมาณการค่าใช้จ่ายต่ อ หัวในการผลิ ต นักศึกษาตลอดหล กั สูต ร
๑,๕๔๔,๘๔๓.๑๖
ประมาณการรายจ่ายตลอดหลักสูตรทัง' สิน'
7๕,๑50
ประมาณการรายรับทัง' สิน' ต่อนักศึกษา ๑ คน ตลอดหลักสูตร
จุดคุม้ ทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอย่างน้อย
๒๑
จํานวนนักศึกษาทีเ8 หมาะสมในการผลิตต่อหลักสูตร
๖๐
๒.๗ ระบบการศึก ษา
แบบชัน' เรียน
แบบทางไกลผ่านสื8อสิง8 พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื8อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื8อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื8อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื8นๆ (แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการสอนระบบชัน' เรียนทางไกลเป็ นสื8อเสริม)
๒.๘ การเทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบีย นเรีย นข้ามมหาวิ ทยาล ยั
หลักสูตร ๔ ปี และระบบการเทียบโอนให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หล กั สูต รและอาจารย์ผส้ ู อน
๓.๑ หล กั สูต ร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ ว ยกิ ต จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๓๕ หน่ วยกิต
๓.๑.๒ โค รงสร้ า งหล ัก สู ต ร จัด การศึก ษาตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื8อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏดังนี'
๑) หมวดวิ ชาศึก ษาทัวไป
# ไม่น้ อ ยกว่า
๓๐ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑ กลุ่ม วิ ชาที#ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ๗ หน่ วยกิต
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่ วยกิต
๑.๒ กลุ่ม วิ ชาที#หล กั สูต รกําหนด
๑๔ หน่ ว ยกิ ต
๑.๒.๑ กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๓ หน่ วยกิต
๑.๒.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๖ หน่ วยกิต
๑.๒.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๓ หน่ วยกิต

๑๓

๑.๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒ หน่ วยกิต
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ ไม่น้ อ ยกว่า
๙๙ หน่ ว ยกิ ต
๒.๑ กลุ่มวิชาพืน' ฐานวิชาชีพ
๓๐ หน่ วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๓๐ หน่ วยกิต
๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
๓๙ หน่ วยกิต
๓) หมวดวิ ช าเลือ กเสรี ไม่น้ อ ยกว่า
๖ หน่ ว ยกิ ต
๓.๑.๓ รายวิ ชาในหล กั สูต ร
๑) หมวดวิ ชาศึก ษาทัวไป
#
๓๐ หน่ ว ยกิ ต
หน่ วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบตั ิ – ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๑.๑ กลุ่ม วิ ชาที#ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
กลุ่ม วิ ชา
สังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์
๗ หน่ วยกิต

ภาษา ๙ หน่ วยกิต

รหัส วิ ชา
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ
๑๐๓-๑๐๖
LAEN103106

ชื#อ รายวิ ชา
การศึกษาทัวไปเพื
8
8อการพัฒนามนุ ษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
English Level I-IV

๑.๒ กลุ่ม วิ ชาที#ห ล กั สูต รกําหนด
กลุ่ม วิ ชา
สังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์
๓ หน่ วยกิต
ภาษา ๖ หน่ วยกิต

๑๖ หน่ ว ยกิ ต
หน่ ว ยกิ ต
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๖(๔-๔-๑๐)

๑๔ หน่ ว ยกิ ต

รหัส วิ ชา
สมมน ๑๕๐
SHHU 150

ชื#อ รายวิ ชา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Code of Professional Ethics

หน่ ว ยกิ ต
๓(๓-๐-๖)

อจกษ ๓๙๑
AMAG 391
อจนส ๒ ๓๕
AMIM 235

ภาษาอังกฤษเพื8อการอ่านและการเขียนงานวิจยั
English for Reading and Writing Research
ภาษาอังกฤษเพื8อการสื8อสาร
English for Communication

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๑๔

กลุ่ม วิ ชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๓ หน่ วยกิต
สุ ข ภาพและนั น ทนาการ
๒ หน่ วยกิต

รหัส วิ ชา
ชื#อ รายวิ ชา
หน่ ว ยกิ ต
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
ITCS 155
Computer Applications
* หมายเหตุ : นั ก ศึ ก ษาสามารถเลือ กเรีย นรายวิช าในกลุ่ ม วิช าสุ ข ภาพและ
นันทนาการของมหาวิทยาลัยหรือรายวิชาทีม8 หาวิทยาลัยเปิ ดสอน

๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่ม วิ ชาพืRน ฐานวิ ชาชีพ
กลุ่ม วิ ชา
วิทยาศาสตร์
๑๓ หน่ วยกิต

คณิตศาสตร์ ๓ หน่ วยกิต
วิชาพืน' ฐานสาธารณสุข
๑๔ หน่ วยกิต

รหัส วิ ชา
วทคม ๑๑๐
SCCH 110
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
อจสบ ๒๐๐
AMPH 200
อจสบ ๒๐๑
AMPH 201
อจสบ ๒๐๓
AMPH 203
วทคณ ๑๑๗
SCMA 117
อจสบ ๒๐๒
AMPH 202
อจสบ ๒๐๔
AMPH 204
อจสบ ๒๐๕
AMPH 205
อจสบ ๒๐๖
AMPH 206

๙๙ หน่ ว ยกิ ต
๓๐ หน่ ว ยกิ ต

ชื#อ รายวิ ชา
เคมีทวไป
ั8
General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิ สกิ ส์พน'ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic Physics for Health Science
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั8
General Physics Laboratory
เคมีอนิ ทรียเ์ บือ' งต้น
Basic Organic Chemistry
ชีววิทยาพืน' ฐาน
Basic Biology
ชีวเคมีเบือ' งต้น
Basic Biochemistry
คณิตศาสตร์
Mathematics
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับสาธารณสุข
Microbiology and Parasitology for Public
Health
โภชนาการสาธารณสุขและการกําหนดอาหาร
Public Health Nutrition and Dietetics
สรีรวิทยาพืน' ฐาน
Basic Physiology
กายวิภาคศาสตร์พน'ื ฐาน
Basic Anatomy

หน่ ว ยกิ ต
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๓-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๓-๕)

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๓-๕)

๑๕

กลุ่ม วิ ชา

รหัส วิ ชา
อจสบ ๒๐๗
AMPH 207

ชื#อ รายวิ ชา
พยาธิวทิ ยาพืน' ฐาน
Basic Pathology

๒.๒ กลุ่ม วิ ชาชีพสาธารณสุข
กลุ่ม วิ ชา
สถิต/ิ ชีวสถิติ หรือวิจยั ทางสาธารณสุข
๓ หน่ วยกิต

รหัส วิ ชา
อจสบ
๒๒๑
AMPH 221
วิทยาการระบาด
อจสบ
๓ หน่ วยกิต
๓๒๗
AMPH 327
การบริหารงานสาธารณสุข/การจัดการ
อจสบ
ด้านสุขภาพ ๓ หน่ วยกิต
๒๒๓
AMPH 223
อนามัยสิง8 แวดล้อม
อจสบ
๓ หน่ วยกิต
๒๒๔
AMPH 224
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓ หน่ วย อจสบ
กิต
๒๒๕
AMPH 225
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
อจสบ
เกีย8 วข้องกับการประกอบอาชีพ
๓๒๘
๓ หน่ วยกิต
AMPH 328

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ๓ หน่ วย
กิต
วิชาการตรวจประเมิน การบําบัดโรค

หน่ ว ยกิ ต
๒(๒-๐-๔)

๓๐ หน่ ว ยกิ ต
ชื#อ รายวิ ชา

ชีวสถิติ
Biostatistics

หน่ ว ยกิ ต
๓(๓-๐-๖)

หลักการระบาดวิทยา
Principle of Epidemiology

๓(๓-๐-๖)

การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration

๓(๓-๐-๖)

อนามัยสิง8 แวดล้อม
Environmental Health

๓(๓-๐-๖)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

๓(๓-๐-๖)

กฎหมายการสาธารณสุข สิง8 แวดล้อม
และ
อาชีวอนามัย
Legislation in Public Health,
Environmental
and Occupational Health
การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Promotion

๓(๓-๐-๖)

อจสบ
๒๒๖
AMPH 226
อจสบ
การบําบัดโรคเบือ' งต้น

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๑๖

กลุ่ม วิ ชา
เบือ' งต้น การดูแลให้ช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื8อ
การส่งต่อและการฟื' นฟูสภาพ
๓ หน่ วยกิต
วิชาการป้ องกันและควบคุมโรค การ
ควบคุมปั จจัยทีท8 ําให้เกิดโรค
๓ หน่ วยกิต
ประสบการณ์วชิ าชีพ
๓ หน่ วยกิต

รหัส วิ ชา
ชื#อ รายวิ ชา
๔๓๐
Basic Medical Care
AMPH 430

หน่ ว ยกิ ต

อจสบ
๓๒๙
AMPH 329
อจสบ
๒๒๒
AMPH 222

๓(๓-๐-๖)

หลักการควบคุมและป้ องกันโรค
Principles of Diseases Control and
Prevention
หลักการทางสาธารณสุข
Principle of Public Health

๒.๓ กลุ่ม วิ ชาชีพเฉพาะสาขา
กลุ่ม วิ ชา
รหัส วิ ชา
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการ อจสบ ๓๕๔
ให้คาํ ปรึกษา
AMPH 354
๗ หน่ วยกิต
อจสบ ๓๕๘
AMPH 358
อจสบ ๔๕๑
AMPH 451
การประยุกต์ การตรวจ
อจสบ ๓๕๕
ประเมินสุขภาวะและการ AMPH 355
บําบัดเบือ' งต้น
อจสบ ๔๕๙
๑๑ หน่ วยกิต
AMPH 459
อจสบ ๔๖๐
AMPH 460
อจสบ ๔๖๔
AMPH 464
การประเมินและวินิจฉัย อจสบ ๓๕๒
สุขภาพชุมชน
AMPH 352
๑๑ หน่ วยกิต
อจสบ ๓๕๖
AMPH 356
อจสบ ๔๖๑

ชื#อ รายวิ ชา
การเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ
Health Empowerment
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Introduction to Health Economics
อนามัยครอบครัว
Family Health
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
Primary Health Care System
เภสัชสาธารณสุข
Public Health Pharmacy
ปฏิบตั กิ ารการบําบัดโรคเบือ' งต้น
Basic Medical Care Practicum
การจัดการวิบตั ภิ ยั สาธารณะ
Disaster Management
การประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact
Assessment
ฝึกปฏิบตั งิ านสาธารณสุขชุมชน
Community Public Health Field Training
สัมมนางานสาธารณสุข

๓(๓-๐-๖)

๓๙ หน่ ว ยกิ ต
หน่ ว ยกิ ต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๔-๒)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๐-๑๒-๖)
๒(๑-๒-๓)

๑๗

กลุ่ม วิ ชา

รหัส วิ ชา
ชื#อ รายวิ ชา
หน่ ว ยกิ ต
AMPH 461 Seminar in Public Health
อจสบ ๔๖๕ ฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาธารณสุข
๓(๐-๑๘-๙)
AMPH 465 Public Health Professional Field Training
การจัดการระบบ
อจสบ ๓๕๓ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
สารสนเทศและการสื8อสาร AMPH 353 และการประยุกต์ใช้
ด้านสุขภาพชุมชน
Health Information System Management and
๖ หน่ วยกิต
Its Application
อจสบ ๓๕๗ การสื8อสารด้านสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
AMPH 357 Health Communication
วิจยั หรือโครงการพัฒนา อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข
๒(๑-๓-๓)
สาธารณสุขชุมชน
AMPH 462 Research Methodology in Public Health
๔ หน่ วยกิต
อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข
๒(๑-๓-๓)
AMPH 463 Public Health Projects
๓) หมวดวิ ชาเลือ กเสรี ไม่น้ อ ยกว่า
๖ หน่ ว ยกิ ต
รหัส วิ ชา
อจสบ ๓๘๑
AMPH 381
อจสบ ๓๘๒
AMPH 382
อจสบ ๔๘๓
AMPH 483
อจสบ ๔๘๔
AMPH 484

ชื#อ รายวิ ชา
การส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
Health Promotion for the Elderly
สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
พัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
อนามัยเจริญพันธุ์
Reproductive Health

หน่ ว ยกิ ต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

หรือรายวิชาอื8นๆตามความเห็นชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
๓.๑.๔ ความหมายของรหัส รายวิ ชา
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี'
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี'
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื8อคณะ/สถาบันทีร8 บั ผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม : MU หมายถึง รายวิชาทีจ8 ดั ร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ทส : IT หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
ศศ : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์

๑๘

สม : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
อจ : AM หมายถึง โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อของภาควิชา / ชื8อรายวิชาหรือโครงการทีร8 บั ผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี'
ศท : GE หมายถึง รายวิชาศึกษาทัวไป
8
ภท : TH หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย
ภอ : EN หมายถึง ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คพ : CS หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มน : HU หมายถึง ภาควิชามนุ ษย์ศาสตร์
พฐ : FE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัวไป
8
นส : IM หมายถึง สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิง8 แวดล้อม
สบ : PH หมายถึง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สค : SS หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์
ฟส : PY หมายถึง ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คม : CH หมายถึง ภาควิชาเคมี
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหล งั อักษรย่อ ของรายวิ ชา
- เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับชัน' ปี ทีก8 ําหนดให้ศกึ ษารายวิชานัน' ๆ
- เลขตัวทีส8 องและสาม (หลักสิบและหลักหน่ วย) หมายถึง ตัวเลขของรายวิชาแยกตามหมวดวิชา
เฉพาะ ดังนี'
๐๐ – ๒๐ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพืน' ฐานวิชาชีพ
๒๑ – ๕๐ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๕๑ – ๘๐ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
๘๑ – ๙๙ หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี

๑๙

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึก ษา
แผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา
*มมศท ๑๐๑
MUGE 101
*มมศท ๑๐๒
MUGE 102
*มมศท ๑๐๓
MUGE 103
*ศศภท ๑๐๐
LATH 100
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
LAEN103-106
วทคม ๑๑๐
SCCH ๑๑๐
วทคม ๑๑๘
SCCH ๑๑๘
วทคณ ๑๑๗
SCMA 117
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

หมายเหตุ:

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
การศึกษาทัวไปเพื
8
8อการพัฒนามนุ ษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
English Level I-IV
เคมีทวไป
ั8
General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร์
Mathematics
ฟิ สกิ ส์พน'ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic Physics for Health Science
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั8
General Physics Laboratory
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๓-๑)
๑๘

* เป็ นรายวิชาทีเ8 รียนทัง' ภาคการศึกษาที8 ๑ และภาคการศึกษาที8 ๒
**เป็ นรายวิชาทีจ8 ดั กลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

๒๐

รหัสวิชา
*มมศท ๑๐๑
MUGE 101
*มมศท ๑๐๒
MUGE 102
*มมศท ๑๐๓
MUGE 103
*ศศภท ๑๐๐
LATH 100
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
LAEN103-106
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155
สมมน ๑๕๐
SHHU 150

หมายเหตุ:

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
การศึกษาทัวไปเพื
8
8อการพัฒนามนุ ษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุ ษย์
๒(๑-๒-๓)
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
๓(๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
๓(๒-๒-๕)
English Level I-IV
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
Computer Applications
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
Code of Professional Ethics
วิชาศึกษาทัวไป
8 (กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ)
๒(๑-๒-๓)
รวมหนวยกิต
๑๖
* เป็ นรายวิชาทีเ8 รียนทัง' ภาคการศึกษาที8 ๑ และภาคการศึกษาที8 ๒
**เป็ นรายวิชาทีจ8 ดั กลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

๒๑

รหัสวิชา
อจสบ ๒๐๐
AMPH 200
อจสบ ๒๐๑
AMPH 201
อจสบ ๒๐๒
AMPH 202
อจสบ ๒๐๓
AMPH 203
อจสบ ๒๐๔
AMPH 204
อจสบ ๒๒๑
AMPH 221
อจสบ ๒๒๒
AMPH 222

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
เคมีอนิ ทรียเ์ บือ' งต้น
Basic Organic Chemistry
ชีววิทยาพืน' ฐาน
Basic Biology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับสาธารณสุข
Microbiology and Parasitology for Public Health
ชีวเคมีเบือ' งต้น
Basic Biochemistry
โภชนาการสาธารณสุขและการกําหนดอาหาร
Public Health Nutrition and Dietetics
ชีวสถิติ
Biostatistics
หลักการทางสาธารณสุข
Principle of Public Health

จํานวนหนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๓-๕)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
อจสบ ๒๐๕
AMPH 205
อจสบ ๒๐๖
AMPH 206
อจสบ ๒๐๗
AMPH 207
อจสบ ๒๒๓
AMPH 223
อจสบ ๒๒๔
AMPH 224
อจสบ ๒๒๕
AMPH 225
อจสบ ๒๒๖
AMPH 226

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา

๑๘

จํานวนหนวยกิต
๓(๒-๒-๕)

สรีรวิทยาพืน' ฐาน
Basic Physiology
กายวิภาคศาสตร์พน'ื ฐาน
Basic Anatomy
พยาธิวทิ ยาพืน' ฐาน
Basic Pathology
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
อนามัยสิง8 แวดล้อม
Environmental Health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Promotion

๓(๒-๓-๕)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รวมหนวยกิต

๒๐

๒๒

รหัสวิชา
อจนส ๒๓๕
AMIM 235
อจสบ ๓๒๗
AMPH 327
อจสบ ๓๒๘
AMPH 328
อจสบ ๓๕๒
AMPH 352
อจสบ ๓๕๓
AMPH 353
อจสบ ๓๕๘
AMPH 358

รหัสวิชา
อจสบ ๓๒๙
AMPH 329
อจสบ ๓๕๔
AMPH 354
อจสบ ๓๕๕
AMPH 355
อจสบ ๓๕๖
AMPH 356
อจสบ ๓๕๗
AMPH 357

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพื8อการสื8อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
หลักการระบาดวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Principle of Epidemiology
กฎหมายการสาธารณสุข สิง8 แวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓(๓-๐-๖)
Legislation in Public Health, Environmental and Occupational
Health
การประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมและสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Environmental and Health Impact Assessment
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการประยุกต์ใช้
๓(๒-๒-๕)
Health Information System Management and Its Application
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๒(๒-๐-๔)
Introduction to Health Economics
วิชาเลือกเสรี
๒
รวมหนวยกิต
๑๙

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
หลักการควบคุมและป้ องกันโรค
Principles of Diseases Control and Prevention
การเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ
Health Empowerment
ระบบสุขภาพภาคประชาชชน
Primary Health Care System
ฝึกปฏิบตั งิ านสาธารณสุขชุมชน
Community Public Health Field Training
การสื8อสารด้านสุขภาพ
Health Communication
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๐-๑๒-๖)
๓(๓-๐-๖)

รวมหนวยกิต

๒
๑๖

๒๓

รหัสวิชา
อจสบ ๔๓๐
AMPH 430
อจสบ ๔๕๑
AMPH 451
อจสบ ๔๖๐AMPH
460
อจสบ ๔๖๑
AMPH 461
อจสบ ๔๖๒
AMPH 462
อจสบ ๔๖๓
AMPH 463

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
การบําบัดโรคเบือ' งต้น
Basic Medical Care
อนามัยครอบครัว
Family Health
ปฏิบตั กิ ารบําบัดโรคเบือ' งต้น
Basic Medical Care Practicum
สัมมนางานสาธารณสุข
Seminar in Public Health
การวิจยั ในงานสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
โครงงานในงานสาธารณสุข
Public Health Projects
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๔-๒)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)

รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
อจสบ ๔๕๙
AMPH 459
อจสบ ๔๖๔
AMPH 464
อจสบ ๔๖๕
AMPH 465
อจกษ ๓๙๑
AMAG 391

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา

๒
๑๖

จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

เภสัชสาธารณสุข
Public Health Pharmacy
การจัดการวิบตั ภิ ยั สาธารณะ
Disaster Management
ฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาธารณสุข
Public Health Professional Field Training
ภาษาอังกฤษเพื8อการอ่านและการเขียนงานวิจยั
English for Reading and Writing Research

๓(๓-๐-๖)
๓(๐-๑๘-๙)
๓(๓-๐-๖)
รวมหนวยกิต

๑๒

๒๔

๓.๑.๕ คําอธิ บายรายวิ ชา
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา แสดงในภาคผนวก ข.
๓.๒ ชื#อ สกุล เลขประจําตัว บัต รประชาชน ตําแหน่ งและคุณ วุฒิ ข องอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหล กั สูต ร
(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค.)
ลํา ดับ
ที#

ชื#อ -นามสกุล

ตํา แหน่ ง
ทางวิ ชาการ

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

-ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น: ๒๕๕๗
-สม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๔๕
-สบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช: ๒๕๓๙
-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. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๒
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕
-ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการ
แพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๕
-วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการ
แพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๐.
-วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๖
-Ph.D. (Life Science)

๓๓๕๐๘๐๐๒๙xxxx

๑

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

อาจารย์

๒

ดร.อําไพ โสรส

อาจารย์

๓

ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุ โกมล

อาจารย์

๔

ดร.อรุณี ทองอ่อน

อาจารย์

๓๓๔๐๑๐๐๖๗xxxx

๓๓๒๐๕๐๐๓๘xxxx

๓๓๔๙๙๐๐๒๙xxxx

๒๕

ลํา ดับ
ที#

๕

ชื#อ -นามสกุล

ดร.จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล

ตํา แหน่ ง
ทางวิ ชาการ

อาจารย์

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

Tokyo Institute of
Technology: 2556
-วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
-วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:
๒๕๔๐
- กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) ๓๓๕๙๙๐๐๑๒xxxx
มหาวิทยาลัยเนรศวร: ๒๕๕๘
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และ
เด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๕
- ป.พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์: ๒๕๓๖

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําโครงการจัด ตังR วิ ทยาเขตอํานาจเจริ ญ ที#ร ่ว มสอน
ลํา ดับ
ที#

ชื#อ -นามสกุล

ตํา แหน่ ง
ทางวิ ชาการ

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

-Postdoctoral Research
Associate: University of Illinoist
at Chicago;๒๕๕๒
-ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๕๐
-วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๔๑
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; ๒๕๓๗
-วท.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;๒๕๕๕
-วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม; ๒๕๕๐
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔

๓๓๕๙๙๐๐๐๙xxxx

๑

ดร.กมลชนก รักเสรี

อาจารย์

๒

ดร.สําอางค์ ศุภฤกษ์

อาจารย์

๓

อ.ณฐกมล ผดาเวช

อาจารย์

๑๔๕๐๗๐๐๐๐xxxx

๑๓๔๙๙๐๐๐๓xxxx

๒๖

ลํา ดับ
ที#

ชื#อ -นามสกุล

ตํา แหน่ ง
ทางวิ ชาการ

๔

อ.สรญา แสนมาโนช

อาจารย์

๕

อ.สุภาวดี พันธุมาศ

อาจารย์

๖

อ.ศิรพิ ร ศิรกิ ญ
ั ญาภรณ์

อาจารย์

๗

อ.อุรนิ ทร์ วงพิจติ ร

อาจารย์

๘

อ.พิศมัย นาทัน

อาจารย์

คุณ วุฒิ

-ว ท .บ . (ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๒๕๕๐
-วท.ม. (โรคติดเชือ' และวิทยาการ
ระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๔
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
-พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๘
-วท.ม. (สุขาภิบาลสิง8 แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๕๒
-สบ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๕๔
-วท.ม. (Environmental
Toxicology, Technology and
Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์และ
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
-ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๕๒
-ส.ม. (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๖
-ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช: ๒๕๕๒

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

๑๗๒๙๙๐๐๐๖xxxx

๓๓๔๑๑๐๐๐๗xxxx

๑๘๖๐๔๐๐๐๓xxxx

๑๓๔๑๗๐๐๐๐xxxx

๓๔๐๙๙๐๑๐๑๘xxxx

๒๗

ลํา ดับ
ที#

๙

ชื#อ -นามสกุล

อ.พัทธจารี กระแสเสน

ตํา แหน่ ง
ทางวิ ชาการ

อาจารย์

คุณ วุฒิ

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน

-วท.ม. (สุขาภิบาลสิง8 แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒

๑๓๔๙๙๐๐๑๗xxxx

๓.๒.๓ อาจารย์ประจําจากคณะต่างๆ ดังนีR
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่างๆภายในโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ และอาจารย์จาก
คณะหรือสถาบันอื8นๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์จากหน่ วยงานอื8นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. องค์ประกอบเกี#ย วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิ จ ศึก ษา)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องประสบการณ์ ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนามมีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ ช่ว งเวลา
วิชา อจสบ ๓๕๖ ฝึกปฏิบตั งิ านสาธารณสุขชุมชน เรียนในชัน' ปี ท8ี ๓ ภาคการศึกษาปลาย
วิชา อจสบ ๔๖๕ ฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาธารณสุข เรียนในชัน' ปี ท8ี ๔ ภาคการศึกษาปลาย
๔.๓ การจัด เวลาและตารางสอน
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
อจสบ ๓๕๖ ฝึกปฏิบตั งิ านสาธารณสุขชุมชน
๓(๐-๑๒-๖)
อจสบ ๔๖๕ ฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาธารณสุข
๓(๐-๑๘-๙)

การจัดเวลาและตารางสอน
๑๘๐ ชัวโมง
8
๒๗๐ ชัวโมง
8

๕. ข้อ กํา หนดเกี#ย วกับ การทําโครงงานหรือ งานวิ จ ยั
รายวิชา
ข้อกําหนด
อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข
นําเสนอโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจยั
อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข
ส่งรายงานโครงการ

๕.๑ คําอธิ บ ายโดยย่อ
ในหลักสูตรมีวชิ า อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข และวิชา อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงาน
สาธารณสุ ข ที8มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามีค วามรู้แ ละทัก ษะในการจัด โครงงานวิจ ัย และโครงงานด้ า น

๒๘

สาธารณสุขที8เกี8ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การดูแลสุขภาพ การฟื' นฟูสุขภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในชุมชน สถานประกอบการ หรือหน่ วยงาน สถานบัน โครงงานนี'ควร
เป็ นหัวข้อที8สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้หากโครงงานสําเร็จ หรือเป็ นโครงงานการวิจยั ที8สามารถนํ าไป
ต่อยอดเพื8อพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไป
๕.๒ มาตรฐานผลการเรีย นรู้
โดยข้ อ กํ า หนดการสํ า เร็จ การศึ ก ษาสํ า หรับ งานวิจ ัย นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมีโ ครงร่ า งข้ อ เสนอ
โครงการวิจยั ที8ถูกต้องตามระเบียบวิธวี จิ ยั ด้านสุขภาพ และมีโครงงานฉบับสมบูรณ์ ที8สอดคล้องกับ
ประเด็นสุขภาพสําคัญในปั จจุบนั โดยกําหนดให้ฝึกการนําเสนอผลงานต่ออาจารย์ ทัง' นี' วิชาโครงงานใน
งานสาธารณสุข เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการด้านสาธารณสุขระยะสัน' โดยกํ าหนดพื'นที8ใกล้
สถาบัน ให้นกั ศึกษาไปทดลองปฏิบตั จิ ริง
๕.๓ ช่ว งเวลา
- อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข เรียนในชัน' ปี ท8ี ๔ ภาคการศึกษาต้น
- อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข เรียนในชัน' ปี ท8ี ๔ ภาคการศึกษาต้น
๕.๔ จํานวนหน่ ว ยกิ ต
- อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข จํานวน ๒ หน่ วยกิต
- อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข จํานวน ๒ หน่ วยกิต
๕.๕ การเตรีย มการ
การเตรียมพืน' ทีส8 าํ หรับการทําโครงงานในงานสาธารณสุขและการทําวิจยั
๕.๖ กระบวนการประเมิ น ผล
รายวิชา
กระบวนการประเมินผล
กิจกรรม
สัปดาห์ทป8ี ระเมิน
สัดส่วนของการประเมิน
- ตลอดภาคการศึกษา
๑๐
๑. อจสบ ๔๖๒
- การเข้าชัน' เรียน
การวิจยั ในงานสาธารณสุข
พฤติกรรมในชัน' เรียนการ
มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม
- การส่งรายงานโครงร่าง - ตลอดภาคการศึกษา
๓๐
เดีย8 ว
๓๐
- การส่งรายงานโครงร่าง - สัปดาห์ท8ี ๘
กลุ่มและนํ าเสนอผลงาน
- สัปดาห์ท8ี ๑๖
๓๐
- สอบปลายภาค
๒. อจสบ ๔๖๓
- การเข้าชัน' เรียน
- สัปดาห์ท8ี ๑-๔, ๑๕-๑๖
๑๐
โครงงานในงานสาธารณสุข - การดําเนินโครงการ
- สัปดาห์ท8ี ๕-๑๔
๗๐
- การส่งรายงานโครงการ - สัปดาห์ท8ี ๔, ๑๕-๑๖
๒๐

๒๙

หมวดที# ๔. ผลการเรีย นรู้ กลยุทธ์ก ารสอนและการประเมิ น ผล
๑. การพัฒ นาคุณ ล กั ษณะพิ เศษของนัก ศึก ษา
“เด่นวิชาการ สื8อสารเป็ นเยีย8 ม เปี8 ยมด้วยทักษะ มีจติ สาธารณะ”
คุณ ล กั ษณะพิ เศษ
กลยุทธ์ก ารสอนและกิ จ กรรมนัก ศึก ษา
ด้านวิชาการ
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เน้ นการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนการ
สอน เช่น การร่วมอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักและสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
ด้านการสื8อสาร
๑. จัดให้มรี ายวิชาสอนทักษะด้านการสื8อสารทัง' การแสดงออกทางกายและวาจา
ในการแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญ หา การให้คําแนะนํ า รวมถึงการพูดในที8
สาธารณะและบุคลิกภาพทีเ8 หมาะสม
๒. จัด ให้มกี ิจกรรมการนํ าเสนอหรือ การให้ค วามรู้ คํ าแนะนํ า ทัง' ในและนอก
ห้องเรียน
ด้านทักษะปฏิบตั ิ
๑. จัดให้มรี ายวิชาที8มกี ารฝึ กปฏิบตั ิจริง เพื8อให้เกิด ทักษะทางด้านวิชาชีพ การ
สาธารณสุข ทัง' ในห้องปฏิบตั กิ ารและในชุมชน
๒. จัดให้มรี ายวิชาที8เกี8ยวข้อง มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วม
และการทํางานเป็ นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ
ด้านจิตสาธารณะ
สอดแทรกค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการเรียนการสอน
๒. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้าน
ผลการเรีย นรู้
กลยุทธ์ก ารสอนที#ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผลการ
เรีย นรู้
๑.๑ ประเมินจากสถิตกิ ารขาด
๑.๑ กําหนดให้อาจารย์สนทนา
๑. ด้า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
เรียนของนักศึกษา การส่ง
แลกเปลีย8 นกับนักศึกษาเรือ8 ง
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณธรรม โดยตรงหรือ งานตามกําหนดเวลาทีม8 อบหมาย
จริยธรรมเพื8อให้สามารถดําเนินชีวติ
ร่วมกับผูอ้ 8นื ในสังคมอย่างราบรืน8 และ กล่าวสอดแทรกไปตามบริบทของ ๑.๒ ประเมินจากการมีวนิ ยั และ
ความพร้อมเพรียงของน◌ักศึกษา
รายวิชาในระหว่างการเรียนการ
เป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม กําหนด
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
สอนทุกรายวิชา
มาตรฐาน ดังนี'
หลักสูตร
๑.๒ สร้างวัฒนธรรมและปลูก
๑.๑ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความ
จิตสํานึกขัน' พืน' ฐานในเรือ8 งการตรง ๑.๓ ประเมินผลจากสถิตกิ าร
ซื8อสัตย์สุจริต
กระทําทุจริตในการสอบ
๑.๒ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความมี ต่อเวลา
ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและปฏิบตั ิ ๑.๓ จัดให้มกี จิ กรรมกลุ่ม และ
หัวหน้ากลุ่มในการสัมมนา
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ปฏิบตั งิ าน และทํารายงานของ
สถาบันและสังคม
รายวิชา
๑.๓ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความ

๓๐

ผลการเรีย นรู้

กลยุทธ์ก ารสอนที#ใ ช้พฒ
ั นา

เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ้ 8นื
รวมถึงการเห็นคุณค่าและเคารพใน
ศักดิ •ศรีความเป็ นมนุ ษย์
๑.๔ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข
๑.๕ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความมี
จิตสาธารณะ

๑.๔ จัดให้มปี ฐมนิเทศ เพื8อ
แนะนํ าหลักสูตร สิทธิของนักศึกษา
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที8
เกีย8 วข้อง รวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาธารณสุข
๑.๕ จัดกิจกรรมทีส8 ่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เกีย8 วกับ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข และ
พัฒนาจิตสาธารณะให้กบั
น◌ักศึกษา โดยการทําประโยชน์
ให้กบั ชุมชนและสังคม
๒.๑ จัด ให้ ม ี ร ายวิช าที8 ม ี ค วาม
สอดคล้อ งกับ พรบ. วิช าชีพ การ
สาธารณสุขชุมชน
๒.๒ เน้ น การสอนแบบผู้เรียนมี
ส่ ว น ร่ ว ม มี ก ารใช้ ปั ญ ห าเป็ น
พื' น ฐ า น แ ล ะก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง ทัง' ในชัน' เรียนและ
แหล่งฝึกชุมชน
๒ .๓ ใ ช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที8
หลากหลาย ทัง' บรรยายร่ ว มกั บ
อภิปราย ค้นคว้า วิเคราะห์ และทํา
กรณี ศึก ษา ตลอดจนการนํ าเสนอ
เพื8อการเรียนรูก้ นั ของกลุ่มผูเ้ รียน
๒ .๔ สร้ า งค วามต ระห นั ก ให้
นั ก ศึก ษาติด ตามข่ าวสาร ความรู้
ใหม่ ๆ ทางด้ า นสาธารณสุ ข ผ่ า น
ข้อมูลช่องทางต่างๆ
๓.๑ การสัมมนาและอภิปราย
กลุ่ม
๓.๒ การจัดทํารายงานในหัวข้อที8
ได้รบั มอบหมาย
๓.๓ การจัดสถานการณ์จาํ ลอง
๓.๔ การฝึกปฏิบตั จิ ริงใน

๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย8 วกับ
ศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ท8ี
เกีย8 วข้อง
๒.๒ ประมวลความรู้ทวไป
ั 8 ความรู้
พื' น ฐาน วิ ช าชี พ กั บ ศ าสต ร์ ส าข า
สาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องได้
๒.๓ มีความรอบรู้ เกี8ยวกับศาสตร์
ส าข าส าธ ารณ สุ ข แ ล ะศ าส ต ร์ ท8ี
เกี8 ย ว ข้ อ ง ไ ป ใช้ ใ น ก า ร ดํ า เนิ น
ชีวติ ประจําวันและการทํางานได้
๒ .๔ มี ค ว า ม ร อ บ รู้ เกี8 ย ว กั บ
ความก้ าวหน้ าทางวิช าการเกี8ยวกับ
ศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ท8ี
เกีย8 วข้องได้

๓. ด้า นทัก ษะทางปัญ ญา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามสามารถ
พัฒนาตนเองโดยพึ8งตนเองได้เมื8อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั น' นั กศึกษาต้ องมี
ผลการเรียนรู้ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผลการ
เรีย นรู้

๒.๑ การสอบวัด ความรู้โ ดยใช้
ข้อสอบ
๒.๒ การประเมินจากรายงานที8
นั ก ศึ ก ษาได้ ร ับ มอบหมาย ให้
ค้นคว้า
๒ .๓ ก า ร ป ร ะเมิ น จ า ก ก า ร
นําเสนอ

ก ารป ระเมิ น จ าก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ •
ทางการเรียนและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
๓.๑ การสอบวัดความคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ขอ้ สอบ
๓.๒ การประเมินจากรายงานที8

๓๑

ผลการเรีย นรู้
ดังนี'
๓.๑ สามารถแสดงถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ส ถานการณ์ สุ ขภาพ
ของบุ ค คล ครอบครัว กลุ่ ม คน และ
ชุมชนได้อย่างเป็ นองค์รวม
๓.๒ สามารถนํ าความรูศ้ าสตร์สาขา
สาธารณสุขและศาสตร์ท8เี กี8ยวข้องมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารทาง
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ สามารถนําความรูศ้ าสตร์สาขา
สาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กี8ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทาง
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๓.๔ สามารถวางแผนพัฒนางาน
สาธารณสุขอย่างเป็ นองค์รวมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๕ มีค วามใฝ่ รู้ส ามารถประยุ ก ต์
ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆเพื8อสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมทางสาธารณสุข
๔. ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิด ชอบ
นักศึกษาต้องมีพฤติกรรมและ
มนุ ษยสัมพันธ์ทด8ี ี และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีก8 ารงานในอาชีพ
เพื8อความภาคภูมใิ จในตนเองและเป็ นที8
ยอมรับในสังคม ดังนัน' มาตรฐานผลการ
เรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ควรมีดงั นี'
๔.๑ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อองค์กรและต่อสังคม
๔.๒ สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ 8นื ทัง'
ในบทบาทผูน้ ําและสมาชิกกลุ่ม

กลยุทธ์ก ารสอนที#ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผลการ
เรีย นรู้
ห้องปฏิบตั กิ าร
นักศึกษาได้รบั มอบหมาย ให้
๓.๕ การฝึกปฏิบตั จิ ริงใน
ค้นคว้าและสรุปผลได้ดว้ ยตนเอง
๓.๓ การประเมินจากการ
ภาคสนาม
นําเสนอข้อมูลทีม8 กี ระบวนการ
๓.๖ การศึกษาดูงาน
๓.๗ กระตุน้ และส่งเสริมให้
วิเคราะห์ สังเคราะห์
๓.๔ ประเมิ น จากทั ก ษ ะการ
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรูใ้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ป ฏิ บ ั ติ ใ น ห้ อ งป ฏิ บ ั ติ ก ารแล ะ
ภ าคสน ามที8 ส ามารถ ประเมิ น
ทางด้านสาธารณสุข
คุณภาพของงานได้

๔.๑ การจัดสัมมนาและอภิปราย ๔.๑ การสังเกตและประเมิน
กลุ่ม
พฤติกรรม
๔.๒ การมอบหมายงานค้นคว้า ๔.๒ การประเมินผลการสัมมนา
และรายงานกลุ่ม
และการอภิปรายกลุ่ม
๔.๓ การจัดให้มแี บบบันทึกการ ๔.๓ การประเมินผลเข้าชัน' เรียน
เข้าชัน' เรียน และส่งรายงาน
และส่งรายงาน
๔.๔ การจัดและสนับสนุ นให้นกั ศึกษา
มีส่วนร่วมในการทํากิจ
กรรมของคณะและมหาวิทยาลัย

๓๒

ผลการเรีย นรู้
๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื8อน
ร่วมงาน
๔.๔ สามารถปรับตัวได้กบั
วัฒนธรรมขององค์กร
๔.๕ สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับ
ชุมชนและองค์กรภายนอกทีเ8 กีย8 วข้อง
ได้
๕. ด้านทัก ษะในการวิ เคราะห์เชิ ง
ตัว เลข การสื#อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื8อสาร ขัน' ตํ8า ดังนี'
๕.๑ สามารถสื8อสารและนํ าเสนอได้
อย่างมีป ระสิท ธิภ าพทัง' การพู ด การ
ฟั งและการเขียน
๕.๒ สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ท าง
สถิ ติ และชี ว สถิ ติ ใ นการแปลและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
๕ .๓ ส า ม า ร ถ ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม
วิเคราะห์และถ่ ายทอดข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
๕ .๔ ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สั ง เค ราะห์ ข้ อ มู ล ค ว าม รู้ จ าก สื8 อ
ส ารส น เท ศ ได้ ถู ก ต้ อ งต าม ห ลั ก
วิชาการและนํ ามาประยุกต์ใช้ทางด้าน
สาธารณสุขได้
๖. ทัก ษะการปฏิ บตั ิ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะในด้านการ
ปฏิบตั ิ ดังนี'
๖.๑ สามารถแนะนํ าและให้

กลยุทธ์ก ารสอนที#ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผลการ
เรีย นรู้

๕.๑ การสัมมนาและอภิปราย
กลุ่ม
๕.๒ การมอบหมายงานค้นคว้า
และรายงานกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ มอบหมายโครงงานวิจยั ให้
นักศึกษาได้เรียนรูต้ ามระเบียบวิธ ี
วิจยั ในงานสาธารณสุข
๕.๔ สร้างความตระหนักให้
นักศึกษาใช้วจิ ารณญาณโดยใช้
ความรูต้ ามหลักวิชาการ

๕.๑ การประเมินผลการสัมมนา
และการอภิปรายกลุ่มทีส8 8อื สารเชิง
ตัวเลขและสถิติ
๕.๒ การประเมินผลจากรายงาน
หรือโครงงานวิจยั ทีส8 8อื สารได้ตาม
เป้ าหมาย
๕.๓ ประเมินจากการ
แลกเปลีย8 นความคิดเห็นในชัน'
เรียน

๖.๑ จัดให้มรี ายวิชาทีม8 กี ารฝึก
ปฏิบตั จิ ริง เพื8อให้เกิดทักษะ
ทางด้านวิชาชีพการสาธารณสุข
ได้แก่

๖.๑ การสอบประเมินในรูปแบบ
ข้อเขียนและปฏิบตั ิ
๖.๒ การประเมินจากรายงาน
และการนําเสนอโดยการบรรยาย

๓๓

ผลการเรีย นรู้

กลยุทธ์ก ารสอนที#ใ ช้พฒ
ั นา

คําปรึกษาเกีย8 วกับการส่งเสริม
สุขภาพ การสอบสวน การป้ องกัน
การควบคุมโรค และการฟื' นฟูสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทัง' การ
เสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค การวางแผน
ครอบครัว
๖.๒ สามารถควบคุมป้ องกันปั จจัยที8
ทําให้เกิดโรคและลดความเสีย8 งของ
การเกิดโรค โดยประยุกต์ใช้องค์
ความรูท้ างด้านสาธารณสุข
๖.๓ สามารถตรวจประเมินโรค
เบือ' งต้นและบําบัดโรคเบือ' งต้นได้
ถูกต้อง
๖.๔ สามารถประเมินอาการ
เจ็บป่ วยและให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วย
เพื8อการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๖.๕ สามารถดํ า เนิ น โครงการที8
แก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยใช้
กระบวนการประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย
สุขภาพชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

- การจัดสถานการณ์จาํ ลอง
- การฝึกปฏิบตั จิ ริงใน
ห้องปฏิบตั กิ าร
- การฝึกปฏิบตั จิ ริงในภาคสนาม
- การศึกษาดูงาน
๖.๒ จัดให้มรี ายวิชาทีเ8 กีย8 วข้องมี
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ทํางานกลุ่มและให้บริหารงานกลุ่ม
โดยมีหวั หน้ากลุ่ม และสมาชิกใน
กลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานและ
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผลการ
เรีย นรู้
๖.๓ การประเมินจากการสังเกต
๖.๔ ประเมิน ความถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมของการปฏิบตั จิ ริงทัง' ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม

๓. แ ผน ที# แ ส ด งการกระจาย ค วาม รับ ผิ ด ชอ บม าต ร ฐ าน ผล การเรี ย น รู้ จ ากหล ัก สู ต รสู่ ร าย วิ ช า
(Curriculum Mapping)
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.

๓๔

หมวดที# ๕. หล กั เกณฑ์ใ นการประเมิ น ผลนัก ศึก ษา
๑. กฎระเบีย บหรือ หล กั เกณฑ์ใ นการให้ร ะดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผลและการสําเร็จการศึก ษาเป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยมหิด ลว่ าด้ว ยการศึก ษาระดับ
อนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญ ญาและ
ปริญ ญาตรี (ฉบับที8 ๒) พ.ศ.๒๕๕๖และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ` ข องนัก ศึก ษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ข ณะนัก ศึก ษายังไม่ส าํ เร็จ การศึก ษา
๒.๑.๑ กําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้เป็ นส่วนหนึ8งของระบบ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา ดําเนินการตามรายวิชาที8เปิ ดสอนและตามกระบวนการเรียน
การสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การ
ประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ เพื8อนอาจารย์จากหลักสูตรอื8น ศิษย์
เก่าศิษย์ปัจจุบนั และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้หล งั จากนัก ศึก ษาสําเร็จ การศึก ษา
โดยเน้ นผลสัมฤทธิ •ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื8อนํ ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนและหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี'
๒.๒.๑ การได้งานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒.๒.๓ รางวัลหรือคําชมเชยทีบ8 ณ
ั ฑิตได้รบั ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะการ
แก้ปัญหา มนุ ษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบและการสื8อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุม ี
ผลและการใช้เทคโนโลยี เป็ นต้น
๓. เกณฑ์ก ารสําเร็จ การศึก ษาตามหล กั สูต ร
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิด ล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี (ฉบับที8 ๒) พ.ศ.๒๕๕๖และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที8 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๕

หมวดที# ๖. การพัฒ นาคณาจารย์
๑. การเตรีย มการสําหรับ อาจารย์ใ หม่
๑.๑ มีการแนะนํ าคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญให้อาจารย์
ใหม่ร◌ับทราบและเปิ ดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย8 นเรียนรูเ้ พื8อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
๑.๒ จัดอาจารย์พเ8ี ลีย' งจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื8อช่วยเหลือ แนะนํา ดูแลด้านงาน ระเบียบทีเ8 กี8ยวข้อง แนะนําหลักสูตรใน
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงานเป็ นเวลาประมาณ ๑ปี
๑.๓ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเป็ นครู ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบาย
ปรัชญายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๑.๔ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพื8อเรียนรูก้ ระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั และ
มอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนักศึกษา
๒. การพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะให้แ ก่ค ณาจารย์
๒.๑ การพัฒ นาทัก ษะการจัด การเรีย นการสอน การวัด และการประเมิ น ผล
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม8 พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื8อให้เกิดการพัฒนา
การสอนและการวิจยั อย่างต่ อเนื8อง โดยสนับสนุ นให้เขียนโครงการวิจยั และขอทุนสนับ
สนุ นการวิจยั ทัง' ในระดับคณะ มหาวิทยาลัยและทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาหลักสูตรและการวิจยั ที8จดั โดยคณะและมหาวิทยาลัยหรือหน่ วยงานภายนอก เข้า
ร่วมประชุมวิชาการทัง' ระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานทัง' ในและนอกประเทศ
๒.๒ การพัฒ นาวิ ช าการและวิ ชาชีพด้านอื#น ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุ นให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็ น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการประเมินโครงการวิจยั
บทความวิจยั และตําแหน่ งทางวิชาการและคณะกรรมการวิชาชีพทีเ8 กีย8 วข้องเป็ นต้น
๒.๒.๒ แสวงหาแหล่งทุนวิจยั การวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่และตีพมิ พ์บทความทางวิชาการและ
ผลงานวิจยั สําหรับอาจารย์
๒.๒.๓ สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมทางวิชาการและวิจยั อย่างต่อเนื8อง

๓๖

หมวดที# ๗. การประกัน คุณ ภาพหล กั สูต ร
๑. การบริ ห ารหล กั สูต ร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต รทําหน้ าที8รบั ผิดชอบโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ เป็ นผู้
กํากับดูแลและให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ใิ ห้แก่คณาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร วางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวม
ข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื8อง
เป้ า หมาย
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
๒.ตรวจสอบและปรับ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
๓.กระตุ้นนักศึกษาให้มคี วาม
ใฝ่ รู้ มีความรูค้ วามสามารถใน
วิชาการทีท8 นั สมัย
๔. ประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมํ8าเสมอ

การดําเนิ น การ
๑. จั ด หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย
มีก ารพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง หลัก สู ต ร
ทุกๆ ๓-๕ ปี
๓. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้
๔ . มี ก ารป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รโด ย
แ ต่ ง ตั ' ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ มี
ผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มด้วย
๕. จัด ทํ าฐานข้อ มู ล ด้านการศึก ษา
อ า จ า ร ย์ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
อุ ป ก ร ณ์ เค รื8 อ ง มื อ ค รุ ภั ณ ฑ์
งบประมาณ เครือข่ายเพื8อเป็ นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการฯ
๖ . ป ระเมิ น ค วาม พึ ง พ อ ใจขอ ง
หลักสูต รและการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา บัณฑิตที8สําเร็จการศึกษา
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

การประเมิ น ผล
๑. หลักสูตรอ้างอิงกับมาตรฐานทีก8 ําหนด
มี ค วาม ทั น สมั ย แล ะมี ก ารป รั บ ป รุ ง
สมํ8าเสมอ
๒. จํ า นวนรายวิช าที8ม ีภ าคปฏิบ ัติ แ ละ
วิชาสัม มนาที8มแี นวทางให้นัก ศึก ษาได้
ค้นคว้าความรูใ้ หม่ดว้ ยตนเอง
๓. จํานวนและรายชื8อ คณาจารย์ป ระจํา
คุ ณ วุ ฒ ิ ประสบการณ์ แ ละการพั ฒ นา
อบรมของอาจารย์
๔. ผลการประเมิน การเรีย นการสอน
อาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
๕ . ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
๖. ผลการประเมินหลัก สูต รโดยบัณ ฑิต
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกปี
๗. ผลการประเมิ น หลัก สู ต รโดยผู้ ใ ช้
บัณฑิต

๓๗

๒. การบริ ห ารทรัพยากรการเรีย นการสอน
๒.๑ การบริ ห ารงบประมาณ
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัง' งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื8อจัดซือ' ตําราและครุภณ
ั ฑ์ จัดสื8อการเรียนการสอนและโสตทัศนู ปกรณ์ทท8ี นั สมัยไว้ในห้องเรียน
ทัง' ภาคบรรยายและปฏิบตั ิ ระบบอินเทอร์เนตอย่างเพียงพอเพื8อสนับสนุ นการเรียนการสอนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอือ' ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรีย นการสอนที#ม ีอ ยู่เดิ ม
ความพร้อ มด้านตํ ารา หนั ง สือ และการสืบ ค้น ผ่ านฐานข้อ มูล คอมพิว เตอร์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของโครงการจัดตัง'
วิท ยาเขตวิท ยาเขตอํ านาจเจริญ หนั ง สือ เฉพาะทางและทัว8 ไปให้ นั ก ศึก ษาได้ส ืบ ค้น อย่ างเพีย งพอ
นอกจากนี' ยังมีอุปกรณ์ทใ8ี ช้สนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนเพื8อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๓ การจัด หาทรัพยากรการเรีย นการสอนเพิ# ม เติ ม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของโครงการจัดตัง' วิทยาเขต
วิทยาเขตอํานาจเจริญ ดําเนินการจัดซือ' ตําราและหนังสือทีเ8 กีย8 วข้อง โดยอาจารย์ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะ
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื8อหนังสือ วารสารทีเ8 กีย8 วข้องให้แก่หอ้ งสมุด รวมถึงครุภณ
ั ฑ์ทเ8ี กีย8 วข้อง
กับการเรียนการสอนของหลักสูตร
๒.๔ การประเมิ น ความเพีย งพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าทีป8 ระจําห้องสมุด ให้การประสานการจัดซือ' จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ ท ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล และทําหน้ าที8ประเมินความเพียงพอของตําราและ
หนังสือ เจ้าหน้าที8โสตทัศนู ปกรณ์ เจ้าหน้ าทีเ8 ทคโนโลยีสารสนเทศ จะอํานวยความสะดวกในการใช้ส8อื
ของอาจารย์ และประเมินความเพียงพอตลอดจนความต้องการใช้ส8อื ของอาจารย์ เจ้าหน้ าที8ห้องปฏิบตั กิ าร
ประสานงานในการจัดหาอุปกรณ์วชิ าปฏิบตั กิ ารให้มคี วามเพียงพอต่อการเรียนการสอน นอกจากนี'หลังเสร็จ
สิน' การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะให้นกั ศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน สื8อ
การเรียน อุปกรณ์ วชิ าปฏิบตั ิการ รวมถึงความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพื8อหลักสูตรจะได้นําผล
การประเมินไปปรับปรุงต่อไป
๓. การบริ หารคณาจารย์
๓.๑ คุณ ภาพบุค ลากรสายวิ ชาการ (Academic Staff Quality)
หลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิต มีอ าจารย์ท ัง' สิ'น ประจําปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๙ ๑๔ คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๗ คน ระดับปริญญาโท ๒ กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ๕ คน
มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการโดยสนับสนุ นงบประมาณอบรมเพิ8มพูนความรูแ้ ละ
สนับสนุ นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
๓.๒ การรับอาจารย์ใ หม่
การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษา
ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื8นทีเ8 กี8ยวข้อง มีความสามารถในการสอน มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี

๓๘

สารสนเทศ และมีจริยธรรม คุณ ธรรม และภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื8อง แนว
ทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยประเมินจากการสอนและ
สัมภาษณ์
๓.๓ การมีส ่ว นร่ว มของคณาจารย์ใ นการวางแผน การติ ด ตามและทบทวนหล กั สูต ร
คณาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื8อเตรียมไว้สาํ หรับ
การปรับ ปรุงหลัก สูต ร ตลอดจนปรึก ษาหารือ เพื8อ หาแนวทางที8จะทํ าให้บรรลุเป้ าหมายที8กํ าหนดไว้ใน
หลักสูตร และผลิตบัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ8 งึ ประสงค์
๓.๔ การแต่งตังR คณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาเป็ นผู้พจิ ารณาเชิญอาจารย์พเิ ศษ โดยความเห็นชอบของประธาน
หลัก สูต ร โดยอาจารย์พ ิเศษต้องมีชวโมงสอนไม่
ั8
เกินร้อ ยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอ าจารย์ประจําเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบรายวิชานัน' อาจารย์พเิ ศษจะต้องเป็ นผู้มปี ระสบการณ์ ตรง ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาทีเ8 กีย8 วข้อง
๔. การบริ หารบุค ลากรสนับสนุน การเรีย นการสอน
๔.๑ คุณ ภาพบุค ลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
มีการพัฒ นาคุณ ภาพบุ คลากรสายสนับสนุ นโดยสนับสนุ นงบประมาณอบรมเพิ8มพูนความรู้ท8ี
เกีย8 วข้องกับงานทีร8 บั ผิดชอบ
๔.๒ การกําหนดคุณ สมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน'ึ ไปในสาขาวิชาทีเ8 กี8ยวข้องกับภาระงาน
ทีร8 บั ผิดชอบ มีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศทีด8 ี และมีจริยธรรม คุณธรรมทีด8 ี
๔.๓ การเพิ# ม ทัก ษะความรู้เพื#อ การปฏิ บตั ิ ง าน
ส่งเสริมให้บุค ลากรสายสนับ สนุ นเข้ารับ การฝึ ก อบรมเพิ8มทัก ษะการปฏิบตั ิงานในสายงานที8
รับผิดชอบ เพื8อสามารถให้บริการแก่ อาจารย์ เช่น การเตรียมจัดทําสื8อการสอน การใช้ส8อื การสอน การ
เตรียมสอนในระบบการศึก ษาทางไกล การเตรียมห้อ งปฏิบตั ิการ การเตรียมวัส ดุอุ ปกรณ์ ที8ใช้ในการ
เรียนภาคปฏิบตั เิ พื8ออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ การเตรียมการฝึกภาคสนาม
๔.๔ จํานวนบุค ลากรฝ่ ายสนับสนุน
หลักสูต รสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต มีบุค ลากรสายสนับสนุ นการเรียนการสอนจํานวน ๗ คน
ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ ๑ คน นักวิชาการศึกษา ๒ คน บรรณารักษ์ ๑ คน นักวิชาการพัสดุ ๑ คน
นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ คน และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๑ คน
๕. การสนับสนุน และการให้ค าํ แนะนํา นัก ศึก ษา
๕.๑ การให้ค าํ ปรึก ษาด้านวิ ชาการ และอื#น ๆ แก่น ัก ศึก ษา
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข้อ บัง คับ ว่ าด้ ว ยการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จนกระทัง8 นั ก ศึก ษาสํ าเร็จ
การศึกษา

๓๙

๕.๒ การอุทธรณ์ ข องนัก ศึก ษา
กรณี ท8ีนั ก ศึก ษาสงสัย เกี8ย วกับ ผลการประเมิน ในรายวิช าใด สามารถยื8น คํ าร้อ งต่ อ อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชาเพื8อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารย์
ในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้อ งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
จัดการสํารวจและนํ าข้อมูลที8เกี8ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต มาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํา
หลัก สู ต ร โดยนั ก ศึก ษาที8สํ าเร็จ การศึก ษาจากหลัก สู ต รนี' จ ะมีคุ ณ สมบัติแ ละความสามารถปฏิบ ัติง านเป็ น
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบตั ิงานเกี8ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้ องกันโรค โดยใช้หลักการของ
ระบาดวิทยาในการวิเคราะห์วางแผนและจัดการโครงการด้านสาธารณสุขทัง' ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทัง'
หน่ ว ยงานของรัฐ เอกชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ8น และองค์ก รอิส ระ เป็ น นั ก วิจยั หรือ ผู้ ช่ ว ยนั ก วิจ ยั ใน
โครงการวิจยั ด้านสุขภาพหรือสาขาอื8นๆที8เกี8ยวข้องได้ และสามารถศึกษาต่ อระดับปริญ ญาโท และเอก สาขา
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื8น ๆ ทีเ8 กีย8 วข้องได้ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นประจําทุก
ปี
๗. ตัว บ่งชีRผลการดําเนิ น งาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีตวั บ่งชีท' 8ี ๑-๕ ซึง8 เป็ นตัวบ่งชีบ' งั คับต้องมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เป้ าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจาํ นวนตัวบ่งชี' (ตัวบ่งชี'ท8ี ๖-๑๒) ที8มผี ลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชีร' วม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชีบ' งั คับและตัวบ่งชีร' วมในแต่ละปี ดังนี'

ตัว บ่งชีRแ ละเป้ าหมาย
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ8
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ทีส8 อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐
วัน หลังสิน' สุดปี การศึกษา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐
วัน หลังสิน' สุดปี การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ •ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก8ี าํ หนด
ใน มคอ. ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ8 ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการดําเนินงานทีร8 ายงานใน มคอ.๗
ปี ทแ8ี ล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปี ละ ๑ ครัง'

๒๕๕๙

-

-

ปี การศึก ษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๒๕๖๓

๔๐
ตัว บ่งชีRแ ละเป้ าหมาย
๑๐. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ได้รบั การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย บัณฑิตใหม่ทม8ี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย8 ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม8 ตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลีย8 ไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๕๙
-

ปี การศึก ษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

-

-

-

-

-

-

๒๕๖๓

-

หมวดที# ๘. การประเมิ น และปรับปรุงการดําเนิ น การของหล กั สูต ร
๑. การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของการสอน
๑.๑ การประเมิ น กลยุทธ์ก ารสอน
๑.๑.๑ จัดให้มกี ารวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนใน
รายวิชาด้วยระบบออนไลน์และเป็ นความลับ
๑.๑.๒ จัดให้มกี ารประชุมร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน เพื8อพิจารณาผล
การประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื8อปรับปรุงการสอน
๑.๒ การประเมิ น ทัก ษะของอาจารย์ใ นการใช้แ ผนกลยุทธ์ก ารสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผูร้ บั ผิดชอบวิชา ประธานหลักสูตร และ/หรือเพื8อนอาจารย์ในหรือ
นอกหลักสูตร
๒. การประเมิ น หล กั สูต รในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจาก
๑) นักศึกษาและบัณฑิต
๒) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ/หรือผูป้ ระเมินภายนอก
๓) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ/หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื8นๆ
๓. การประเมิ น ผลการดําเนิ น งานตามรายละเอีย ดหล กั สูต ร
ประเมินตามตัวบ่งชีผ' ลการดําเนินงานทีร8 ะบุในหมวดที8 ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓
คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ8 กี8ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน
๔. การทบทวนผลการประเมิ น และวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒ ิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

๔๑

ภาคผนวก ก
แผนที#แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหล กั สูต รสู่ร ายวิ ชา
(Curriculum Mapping)

๔๒

แผนที#แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหล กั สูต รสู่ร ายวิ ชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิ ด ชอบ
o ความรับผิ ด ชอบรอง

รายวิชา

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

๑. หมวดวิ ชาศึก ษาทัวไป
#
๑.๑ กลุ่ม วิ ชาที# ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
๑.๑.๑ สังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
8
อ8 การพัฒนามนุ ษย์
 
MUGE 101General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ8 การพัฒนามนุ ษย์


MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ8 การพัฒนามนุ ษย์


MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
๑.๑.๒ ภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ8 การสือ8 สาร
  
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑

LAEN103 English Level I



ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๒

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓













ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านปฏิบตั ิ



๒

๓

๔

๑









๔

๕

๑

๒

๓

































๔

๑

๒

๓

๔

๕

๔๓

รายวิชา

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN104 English Level II
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN105 English Level III
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN106 English Level IV
๑.๒ กลุ่ม วิ ช าที# หล กั สูต รกําหนด
๑.๒.๑ สังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 150 Code of Professional Ethics
๑.๒.๒ ภาษา
อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพือ8 การอ่านและการ
เขียนงานวิจยั
AMAG 391 English for Reading and Writing
Research
อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพือ8 การสือ8 สาร
AMIM 235 English for Communication
๑.๒.๓ วิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
ITCS 155 Computer Applications
๒. หมวดวิ ช าเฉพาะ
๒.๑ กลุ่ม วิ ช าพืนR ฐานวิ ช าชีพ
๒.๑.๑ วิ ทยาศาสตร์
วทคม ๑๑๐ เคมีทวไป
ั8
SCCH 110 General Chemistry

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



๒

๓

๔

๑

๒

๔

๕

๑

๒







































 



 







ทักษะด้านปฏิบตั ิ



























๓









๔

๑

๒

๓

๔

๕

๔๔

รายวิชา

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

วทคม ๑๑๘ ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 118 Chemistry Laboratory
วทฟส ๑๕๕ ฟิ สกิ ส์พน'ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
SCPY 155 Basic Physics for Health Science
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั8
SCPY 110 General Physics Laboratory
อจสบ ๒๐๐ เคมีอนิ ทรียเ์ บือ' งต้น
AMPH 200 Basic Organic Chemistry
อจสบ ๒๐๑ ชีววิทยาพืน' ฐาน
AMPH 201 Basic Biology
อจสบ ๒๐๓ ชีวเคมีเบือ' งต้น
AMPH 203 Basic Biochemistry
๒.๑.๒ คณิ ต ศาสตร์
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์
SCMA 117 Mathematics
๒.๑.๓ วิ ชาพืนR ฐานสาธารณสุข
อจสบ ๒๐๒ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับ
สาธารณสุข
AMPH 202 Microbiology and Parasitology for
Public Health
อจสบ ๒๐๔ โภชนาการสาธารณสุขและการ
กําหนดอาหาร
AMPH 204 Public Health Nutrition and Dietetics
อจสบ ๒๐๕ สรีรวิทยาพืน' ฐาน

ทักษะทางปั ญญา

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านปฏิบตั ิ



๒

๓

๔

๑

๒
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๔








ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ






๑

๒
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๑

๒
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๕

๔๕

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

AMPH 205 Basic Physiology
อจสบ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์พน'ื ฐาน
AMPH 206 Basic Anatomy
อจสบ ๒๐๗ พยาธิวทิ ยาพืน' ฐาน
AMPH 207 Basic Pathology

ความรู้

ทักษะทางปั ญญา

๒.๒ กลุ่ม วิ ชาชีพสาธารณสุข
๒.๒.๑ สถิ ติ ชีว สถิ ติ หรือ วิ จ ยั ทางสาธารณสุข
อจสบ ๒๒๑ ชีวสิ ถิติ

AMPH 221 Biostatistics
๒.๒.๒ วิ ทยาการระบาด
อจสบ ๓๒๗ หลักการระบาดวิทยา

AMPH 327 Principle of Epidemiology
๒.๒.๓ การบริ ห ารงานสาธารณสุข การจัด การด้านสุข ภาพ
อจสบ ๒๒๓ การบริหารงานสาธารณสุข

AMPH 223 Public Health Administration
๒.๒.๔ อนามัย สิ# งแวดล้อ ม
อจสบ ๒๒๔ อนามัยสิง8 แวดล้อม

AMPH 224 Environmental Health
๒.๒.๕ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย
อจสบ ๒๒๕ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

AMPH 225 Occupational Health and Safety
๒.๒.๖ จรรยาบรรณวิ ช าชีพและกฏหมายเกี#ย วข้อ งกับ การประกอบอาชีพ
อจสบ ๓๒๘ กฎหมายการสาธารณสุข
 
สิง8 แวดล้อมและอาชีวอนามัย
AMPH 328 Legislation in Public Health,

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านปฏิบตั ิ



๒

๓

๔

๑

๒

 


ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ








๔

๕

๑

๒
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๓

๔

๕

๔๖

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

ความรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

๒ ๓ ๔ ๑ ๒
Environmental and Occupational Health
๒.๒.๗ สุข ศึก ษาและพฤติ กรรมศาสตร์
อจสบ ๒๒๖ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

AMPH 226 Holistic Health Promotion
๒.๒.๘ วิ ช าการตรวจประเมิ น การบําบัด โรคเบือR งต้น การดูแ ลให้ช่ว ยเหลือ ผู้ป่วยเพื#อ การส่งต่อ และการฟืR นฟูส ภาพ
อจสบ ๔๓๐ การบําบัดโรคเบือ' งต้น


AMPH 430 Basic Medical Care
๒.๒.๙ วิ ชาการป้ อ งกัน และควบคุม โรค การควบคุม ปัจ จัย ที# ทาํ ให้เกิ ด โรค
อจสบ ๓๒๙ หลักการควบคุมและป้ องกันโรค

  
AMPH 329 Principles of Diseases Control and
Prevention
๒.๒.๑๐ ประสบการณ์ วิ ชาชีพ
อจสบ ๒๒๒ หลักการทางสาธารณสุข

AMPH 222 Principle of Public Health
๒.๓ กลุ่ม วิ ชาชีพเฉพาะสาขา
๒.๓.๑ ส่งเสริ ม การเรีย นรู้แ ละการให้ค าํ ปรึกษา
อจสบ ๓๕๔ การเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ


AMPH 354 Health Empowerment
อจสบ ๓๕๘ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 
AMPH 358 Introduction to Health Economics
อจสบ ๔๕๑ อนามัยครอบครัว

AMPH 451 Family Health
๒.๓.๒ การประยุก ต์ การตรวจประเมิ น สุข ภาวะและการบําบัด เบือR งต้น
อจสบ ๓๕๕ ระบบสุขภาพภาคประชาชน

AMPH 355 Primary Health Care System

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านปฏิบตั ิ



๔

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕





































๔๗

รายวิชา

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

อจสบ. ๔๕๙ เภสัชสาธารณสุข

AMPH 459 Public Health Pharmacy
อจสบ ๔๖๐ ปฏิบตั กิ ารบําบัดโรคเบือ' งต้น
AMPH 460 Basic Medical Care Practicum
อจสบ ๔๖๔ การจัดการวิบตั ภิ ยั สาธารณะ

AMPH 464 Disaster Management
๒.๓.๓ การประเมิ น และวิ นิ จฉัย สุข ภาพชุม ชน
อจสบ ๓๕๒ การประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อม
และสุขภาพ

AMPH 352 Environmental and Health Impact
Assessment
อจสบ ๓๕๖ ฝึ กปฏิบตั งิ านสาธารณสุขชุมชน
AMPH 356 Community Public Health Field
Training
อจสบ 461 สัมมนางานสาธารณสุข

AMPH 461 Seminar in Public Health
อจสบ ๔๖๕ ฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาธารณสุข
AMPH 465 Public Health Professional Field
Training
๒.๓.๔ การจัด ระบบสารสนเทศและการสื#อ สารด้านสุข ภาพชุม ชน
อจสบ ๓๕๓ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและการ
ประยุกต์ใช้AMPH 353 Health Information

System
Management and Its Application

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านปฏิบตั ิ



๒

๓

๔

๑

๒



๕

๑
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๒
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๑

๒







๓

๓

๔

๕

๔๘

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

อจสบ ๓๕๗ การสือ8 สารทางสุขภาพ
AMPH 357 Health Communication
๒.๓.๕ วิจยั หรือโครงการพัฒนาสาธารณสุข
อจสบ ๔๖๒ การวิจยั ในงานสาธารณสุข
AMPH 462 Research Methodology in Public
Health
อจสบ ๔๖๓ โครงงานในงานสาธารณสุข
AMPH 463 Public Health Projects
๓.วิ ชาเลือ กเสรี
อจสบ ๓๘๑ การส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
AMPH 381 Health Promotion for the Elderly
อจสบ ๓๘๒ สุขภาพจิตชุมชน
AMPH 382 Community Mental health
อจสบ ๔๘๓ พัฒนาบุคลิกภาพ
AMPH 483 Personality Development
อจสบ ๔๘๔ อนามัยเจริญพันธุ์
AMPH 484 Reproductive Health





ความรู้

ทักษะทางปั ญญา

ความรับผิดชอบรอง
๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ8 สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒

๓

๔

๑

๒












๔

๕

๑
















ทักษะด้านปฏิบตั ิ







ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ







๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๔๙

ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่างผลการเรีย นรู้ข องหล กั สูต รฯกับ Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล (MAHIDOL)
ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้านคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
๑.๑ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความซือ8 สัตย์สุจริต
๑.๒ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบันและสังคม
๑.๓ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ้ น8ื รวมถึงการเห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ •ศรีความเป็ นมนุ ษย์
๑.๔ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
๑.๕ มีพฤติกรรมทีแ8 สดงถึงความมีจติ สาธารณะ
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย8 วกับศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้อง
๒.๒ ประมวลความรูท้ วไป
ั 8 ความรูพ้ น'ื ฐานวิชาชีพกับศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องได้
๒.๓ มีความรอบรู้ เกีย8 วกับศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันและการทํางานได้
๒.๔ มีความรอบรูเ้ กีย8 วกับความก้าวหน้าทางวิชาการเกีย8 วกับศาสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องได้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างเป็ นองค์รวม
๓.๒ สามารถนําความรูศ้ าสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ สามารถนําความรูศ้ าสตร์สาขาสาธารณสุขและศาสตร์ทเ8ี กีย8 วข้องมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทาง
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๓.๔ สามารถวางแผนพัฒนางานสาธารณสุขอย่างเป็ นองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๕ มีความใฝ่ รสู้ ามารถประยุกต์ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆเพือ8 สร้างสรรค์งานนวัตกรรมทางสาธารณสุข
๔. ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและความรับผิ ด ชอบ
๔.๑ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและต่อสังคม
๔.๒ สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ 8นื ทัง' ในบทบาทผูน้ ําและสมาชิกกลุ่ม
๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับเพือ8 นร่วมงาน
๔.๔ สามารถปรับตัวได้กบั วัฒนธรรมขององค์กร
๔.๕ สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอกทีเ8 กีย8 วข้องได้
๕. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื#อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
๕.๑ สามารถสือ8 สารและนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง' การพูด การฟั งและการเขียน
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๕๐
ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน
๕.๒ สามารถประยุกต์ความรูท้ างสถิติ และชีวสถิตใิ นการแปลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลความรูจ้ ากสื8อสารสนเทศได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและนํามาประยุกต์ใช้ทางด้านสาธารณสุข
ได้
๖. ทักษะการปฏิบตั ิ
๖.๑ สามารถแนะนําและให้คาํ ปรึกษาเกีย8 วกับการส่งเสริมสุขภาพ การสอบสวน การป้ องกัน การควบคุมโรค และการฟื' นฟูสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมรวมทัง' การเสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค การวางแผนครอบครัว
๖.๒ สามารถควบคุมป้ องกันปั จจัยทีท8 าํ ให้เกิดโรคและลดความเสีย8 งของการเกิดโรค โดยประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างด้านสาธารณสุข
๖.๓ สามารถตรวจประเมินโรคเบือ' งต้นและบําบัดโรคเบือ' งต้นได้ถูกต้อง
๖.๔ สามารถประเมินอาการเจ็บป่ วยและให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพือ8 การส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๖.๕ สามารถดําเนินโครงการทีแ8 ก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
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๕๑

ภาคผนวก ข
คํา อธิ บายรายวิ ชา

๕๒

๑ ) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
#

๓๐ หน่ ว ยกิ ต
๑. กลุ่ม วิ ชาที#ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
๗ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบตั ิ – ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึก ษาทัวไปเพื
#
#อ การพัฒ นามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Educations for Human Development
ความหมาย ความสําคัญและความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทัวไปกั
8 บวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื8อมโยง
สัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมกับ คุ ณ สมบัติ ข องจิต ใจ ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ ส ัง เคราะห์ อ ย่ า งมี
วิจ ารณญาณ คุ ณ สมบัติ ข องบัณ ฑิ ต ที8 พ ึ ง ประสงค์ การวิเคราะห์ เ หตุ ปั จ จัย และผลกระทบของเหตุ ก รณ์ /
สถานการณ์/ปั ญญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์
เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ 8นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื8อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 สังคมศึก ษาเพื#อ การพัฒ นามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
หลักการและทฤษฎีพ'นื ฐานที8เกี8ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญหาที8สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุ การณ์ สําคัญ ในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และ
การสัง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไ ข ป้ อ งกัน ปั ญ หา หรือ แนวทางปรับ ปรุง พัฒ นาเหตุ ก ารณ์ / สถานการณ์ / เพื8อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ 8นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื8อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 ศิ ล ปวิ ทยาการเพื#อ การพัฒ นามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
มนุ ษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกี8ยวกับวิวฒ
ั นาการทีส8 ําคัญ
ทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ ปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ 8นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื8อ
เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 กลุ่ม วิ ชาภาษา
๙ หน่ ว ยกิ ต
ศศภท ๑๐๐ ศิ ล ปะการใช้ภาษาไทยเพื#อ การสื#อ สาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟั ง การอ่ าน การเขียน และการคิด
เพื8อการสื8อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for
accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level ๑

๓(๒-๒-๕)

โครงสร้ า ง ไวยากรณ์ และศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษในบริบ ทที8 เ กี8 ย วข้ อ งกั บ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวติ ประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทัง' กลยุทธ์ในการ
อ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื8อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื8อสารในชัน'
เรียนระดับบทสนทนา
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level ๒
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนาใน
กลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมุตใิ นสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และเนื'อหาการอ่านและการ
ฟั งเรือ8 งต่างๆ
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level ๓
กลยุทธ์ท8สี ําคัญในทักษะการใช้ภาษาทัง' สี8 การอ่านและการฟั งจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวติ ประจําวัน
และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสัน' ๆ รวมทัง' ทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ เน้ น
ภาษาอังกฤษทีใ8 ช้ในชีวติ ประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื'อหาเกีย8 วกับสังคมโลก
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 ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level ๔
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเนื'อหาทางวิชาการ
เพื8อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้ นประเด็นซึ8งช่วยให้นักศึกษารูเ้ กี8ยวกับสังคมโลก
ฝึ กการฟั งข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์ จากสื8อมัลติมเี ดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ
รวมทัง' การฝึ กพูดในที8ชุมชน การนํ าเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การ
อ้างอิงและบรรณานุ กรม ทัง' นี'รวมทัง' การฝึ กทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพ ท์ในบริบทที8
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 กลุ่ม วิ ชาที#หล กั สูต รกําหนด
๑๔ หน่ ว ยกิ ต
๑.๒.๑ กลุ่ม วิ ชาสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์
๓ หน่ ว ยกิ ต
สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิ ชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
SHHU 150 Code of Professional Ethics
ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์และจริยศาสตร์ว ิชาชีพ ความหมายและองค์ป ระกอบของ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ทเ8ี ป็ นพืน' ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย
และคําสอนทางศาสนาทีเ8 กี8ยวข้องกับการทํางานในวิชาชีพ ทฤษฎีและทักษะเกี8ยวกับบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์
และการทํางานร่วมกันเพื8อธํารงภาพลักษณ์และส่งเสริมประสิทธิภาพแห่งวิชาชีพ
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 กลุ่ม วิ ชาภาษา
๖ หน่ ว ยกิ ต
อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพื#อ การอ่านและการเขีย นงานวิ จ ยั
๓(๓-๐-๖)
AMAG 391 English for Reading and Writing Research
การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษเพื8อศึกษาโครงสร้างของบทความวิจยั ได้แก่ บทคัดย่อ บทนํ า
ระเบียบวิธวี จิ ยั บทสรุปและบทอภิปรายผล รวมทัง' การนําเสนอโครงงานวิจยั
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 ภาษาอัง กฤษเพื#อ การสื#อ สาร
๓(๒-๒-๕)
AMIM 235 English for Communication
การฝึ กใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทัง' ๔ ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน เพื8อการ
ติด ต่ อ สื8อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆในชีว ิต ประจํา วัน รวมทัง' นํ า เสนอข้อ มู ล ที8เป็ นเอกสาร สิ8ง พิม พ์ แ ละสื8อ
อิเลคทรอนิคส์ ทีจ8 าํ เป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพ
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 กลุ่ม วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
๖ หน่ ว ยกิ ต
ทสคพ ๑๕๕ การประยุก ต์งานคอมพิ ว เตอร์
๓(๒-๒-๕)
ITCS 155 Computer Applications
วิว ัฒ นาการและประวัติ ข องเครื8อ งคอมพิ ว เตอร์ พื' น ฐานการทํ า งานของระบบเครื8อ งคอมพิ ว เตอร์
ส่วนประกอบสําคัญของเครื8องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั กิ ารและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื8อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื8อมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาทีใ8 ช้

๕๖

ในการติดต่อทีเ8 รียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครือ8 งมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทํางานของอีเมล์และการ
ใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลคํา ซอฟต์แวร์ประเภทกระดาน
อิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สาํ หรับการนําเสนอ
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) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๙๙ หน่ ว ยกิ ต
๒.๑ กลุ่ม วิ ชาพืRน ฐานวิ ชาชีพ
๓๐ หน่ ว ยกิ ต
๒.๑.๑ วิ ทยาศาสตร์
๑๓ หน่ ว ยกิ ต
วทคม ๑๑๐ เคมีทวไป
ั#
๓(๓-๐-๖)
SCCH 110 General Chemistry
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพล ศาสตร์เคมี
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the present
periodic table.
วทคม ๑๑๘ ปฏิ บตั ิ ก ารเคมี
๑(๐-๓-๑)
SCCH 118 Chemistry Laboratory
เทคนิคทัวไปทางเคมี
8
การทดลองเกี8ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที8สมั พันธ์
กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย
General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative analysis,
some experiments that are related to lectures.
วทฟส ๑๕๕ ฟิ สิ ก ส์พืRน ฐานสําหรับวิ ทยาศาสตร์ส ขุ ภาพ
๒(๒-๐-๔)
SCPY 155 Basic Physics for Health Science
กลศาสตร์ อุ ณ หภู มแิ ละความร้อน ของไหล คลื8น เสียงและการได้ยนิ ทัศ นศาสตร์และการมองเห็น
ไฟฟ้ าและแม่เหล็กเบือ' งต้น ฟิ สกิ ส์อะตอม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and vision, basic
electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity.

๕๗

วทฟส ๑๑๐ ปฏิ บตั ิ ก ารฟิ สิ ก ส์ทวไป
ั#
๑(๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory
การทดลองฟิ สกิ ส์พน'ื ฐานทีเ8 กีย8 วข้องกับหลักสูตรฟิ สกิ ส์ทน8ี กั ศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in
each faculty.
อจสบ ๒๐๐ เคมีอิ น ทรีย ์
๒(๒-๐-๔)
AMPH 200 Organic Chemistry
โครงสร้า ง การเรีย กชื8อ การเตรีย ม ปฏิกิร ิย าเคมี สเตอริโ อเคมี การสัง เคราะห์ แ ละปฏิกิ รยิ าของ
สารอินทรีย์ต่ าง ๆ เช่ น อัลเคน อัล คีน อัลคายน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อัล คิล เฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟี นอล
อีเทอร์ อัลดีไฮล์ คีโตน กรดอินทรีย์ รวมทัง' สารทีเ8 ป็ นอนุ พนั ธ์ของกรดอินทรียแ์ ละเอมีน
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 ชีว วิ ทยาพืRน ฐาน
๒(๒-๐-๔)
AMPH 201 Basic Biology
แนวคิดทางชีววิทยา วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ กําเนิดของสิง8 มีชวี ติ เคมีของสิง8 มีชวี ติ ชีววิทยาของเซลล์
และเนื' อ เยื8อ พัน ธุ์ศ าสตร์ พัน ธุ์ว ิศ วกรรมและการประยุ ก ต์ ท างการแพทย์ ความหลากหลายของสิ8ง มีชีว ิต
วิวฒ
ั นาการ นิเวศวิทยา
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 ชีว เคมีเบือR งต้น
๒(๒-๐-๔)
AMPH 203 Basic Biochemistry
นิยามและหลักการสําคัญ ของชีวเคมี ชนิด โครงสร้าง คุณ สมบัติ หน้ าที8 และเมแทบอลิซมึ ของสารชีว
โมเลกุ ล ชนิ ด ต่ างๆ ได้แ ก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิ ว คลีอิก ในสิ8ง มีชีว ิต ชีว พลัง งานศาสตร์
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแสดงออกและการควบคุมของยีน บทบาทของชีวโมเลกุ ลเกี8ยวกับการทํางานใน
ระบบต่างๆ ของร่างกาย ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกบั ภาวะความผิดปกติ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของชีวเคมีใน
งานด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข เป็ นต้น
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 คณิ ต ศาสตร์
๓ หน่ ว ยกิ ต
วทคณ ๑๑๗ คณิ ต ศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
SCMA 117 Mathematics
ความรูพ้ น'ื ฐานทางคณิตศาสตร์ การฝึ กทักษะการคณนา การให้เหตุผล การฝึ กแก้ปัญหาการประเมินค่า
ลิมติ ภาวะต่ อเนื8อง การหาอนุ พ นั ธ์ของฟั งก์ชนั ลอการิทึม ฟั งก์ชนั เลขชี'กําลัง ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติและฟั งก์ชนั
ผกผัน ผลต่ า งเชิง อนุ พ ัน ธ์ การประยุ ก ต์ อ นุ พ ัน ธ์ อนุ พ ัน ธ์ อ ัน ดับ สู ง กว่ า หนึ8 ง การหาอนุ พ ัน ธ์ โ ดยปริย าย
หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ปริพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์โดยการแทนค่า การหาปริพนั ธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพนั ธ์โดย
เศษส่วนย่อย อนุ พนั ธ์ย่อย การแนะนํ าสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุ พนั ธ์แยกกันได้
และสมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ8ง
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 วิ ชาพืRน ฐานสาธารณสุข
๑๔ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๒๐๒ จุล ชีว วิ ทยาและปรสิ ต วิ ทยาสําหรับสาธารณสุข
๓(๒-๓-๕)
AMPH 202 Microbiology and Parasitology for Public Health
คุณสมบัตพิ น'ื ฐาน กลไกการก่อโรคของเชือ' จุลชีพและปรสิต การตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันต่อเชือ' จุล
ชีพก่อโรค การวินิจฉัยเบือ' งต้น แนวทางการรักษา ควบคุมและป้ องกันในทางสาธารณสุข
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 โภชนาการสาธารณสุข และการกํา หนดอาหาร
๓(๓-๐-๖)
AMPH 204 Public Health Nutrition and Dietetics
อาหารและโภชนาการเพื8อสุขภาพของชุมชน ความปลอดภัยของอาหาร ความมันคงทางอาหาร
8
ความ
ต้องการสารอาหารในร่างกาย แนวทางการบริโภค วิธกี ารประเมินภาวะโภชนาการขัน' ต้น หลัก การกํ าหนด
อาหาร อาหารบํ า บัด โรคและผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื8 อ สุ ข ภาพ โภชนาการที8เ หมาะสมสํ า หรับ กลุ่ ม วัย ต่ า งๆ
สถานการณ์ ปัญหาสาธารณสุขด้านอาหารและโภชนาการและ นโยบายและแผนงานการดําเนินงานป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
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 สรีร วิ ทยาพืRน ฐาน
๓(๒-๒-๕)
AMPH 205 Basic Physiology
หน้าที8 กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื'อ
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ การทํางาน
ประสานกันของระบบต่าง ๆ เพื8อนําไปสู่ภาวะสมดุลภายในร่างกาย
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 กายวิ ภาคศาสตร์พืRน ฐาน
๓(๒-๓-๕)
AMPH 203 Basic Anatomy
กายวิภาคศาสตร์ของมนุ ษย์ โครงสร้างและหน้าทีข8 องเซลล์ เนื'อเยื8อบุผวิ และเนื'อเยื8อเกี8ยวพัน โครงสร้าง
และหน้าทีข8 องระบบต่างๆในร่างกาย
Human anatomy, structure and function of cells, epithelial and connective tissues; structure and
function of body system.
อจสบ ๒๐๗ พยาธิ วิ ทยาพืRน ฐาน
๒(๒-๐-๔)
AMPH 207 Basic Pathology
พยาธิวทิ ยาพื'นฐานที8เกี8ยวข้องกับกระบวนการเกิดโรค การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบ
และการซ่ อ มแซม โรคติด เชื'อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื'อ รา และปรสิต ภาวะผิด ปกติท างเมแทบอลิซึม ระบบ
ภู ม ิคุ้ม กัน ผิด ปกติ ความผิด ปกติข องระบบไหลเวีย นเลือ ด พยาธิกํ าเนิ ด ของเนื' อ งอกและมะเร็ง โรคทาง
พันธุกรรม ความผิดปกติทางโภชนาการ พยาธิวทิ ยาสิง8 แวดล้อม
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 กลุ่ม วิ ชาชีพสาธารณสุข
๓๐ หน่ ว ยกิ ต
๒.๒.๑ สถิ ติ /ชีว สถิ ติ หรือ วิ จ ยั ทางสาธารณสุข
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๒๒๑ ชีว สถิ ติ
๓(๓-๐-๖)
AMPH 221 Biostatistics
บทนําด้านสถิตแิ ละชีวสถิติ ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนํ าเสนอข้อมูล การคํานวณขนาด
ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ชวี สถิตเิ พื8อการแปลผล
ข้อมูลทางสุขภาพ

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 วิ ทยาการระบาด
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๒๗ หล กั การระบาดวิ ทยา
๓(๓-๐-๖)
AMPH 327 Principle of Epidemiology
หลักการทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การประยุกต์หลักวิทยาการระบาดในการเฝ้ าระวังโรคและการสอบสวนโรค
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 การบริ ห ารงานสาธารณสุข /การจัด การด้า นสุข ภาพ
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ 223 การบริ หารงานสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
AMPH 223 Public Health Administration
ปรัชญาและหลักการบริหารทรัพยากร ทรัพ ยากรสาธารณสุข การวางแผนงาน การจัดองค์กร การนํ า
องค์กร การควบคุมงาน และการประเมินผล
Philosophy and principle of administration, public health resources, public health planning,
organizing, leading, controlling, evaluating.
๒.๒.๔ อนาม ยั สิ# งแวดล้อ ม
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ 224 อนาม ยั สิ# งแวดล้อ ม
๓(๓-๐-๖)
AMPH 224 Environmental Healths
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิง8 แวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัย
กับสิง8 แวดล้อม การจัดหานํ' าสะอาด การจัดการและการควบคุมมลพิษ นํ'าเสีย อากาศ เสียง รังสี เหตุราํ คาญ กาก
ของแข็ง กากของเสีย อัน ตราย สิ8ง ปฏิกู ล แมลงและสัต ว์นํ าโรค การสุ ข าภิบ าลอาหาร อาคารสถานที8 การ
สุขาภิบาลในสภาวะฉุ กเฉิน และการประเมินความเสีย8 งด้านสุขภาพและสิง8 แวดล้อม
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.
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๒.๒.๕ อาชีว อนาม ยั และความปลอดภัย
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ. ๓๑๑ อาชีว อนาม ยั และความปลอดภัย
๓(๓-๐-๖)
AMPH 311 Occupational Health and Safety
ความหมาย แนวคิด การพัฒนาและปั ญหาของงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง8 แวดล้อมในการ
ทํางานในระดับชาติและนานาชาติ สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ โรคจาก
การประกอบอาชีพ แนวทางการควบคุ ม และป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ จ ากการทํ า งาน การเตรีย มความพร้อ มต่ อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพในสถานประกอบการ บทบาท
และหน้าทีข8 องหน่ วยงานทีเ8 กีย8 วข้องกับการดําเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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 จรรยาบรรณวิ ชาชี พและกฎหมายเกี#ย วข้อ งกับการประกอบอาชีพ ๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๒๘ กฎหมายการสาธารณสุข สิ# งแวดล้อ มและอาชีว อนาม ยั
๓(๓-๐-๖)
AMPH 328 Legislation in Public Health, Environmental and Occupational Health
ความสําคัญ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค อาชีวอนามัยและ
สิง8 แวดล้อม และกฎหมายอื8นทีเ8 กีย8 วข้องกับงานสาธารณสุขทัง' ในและต่างประเทศ
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 สุข ศึก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๒๒๖ การส่งเสริ ม สุข ภาพแบบองค์ร วม
๓(๓-๐-๖)
AMPH 226 Holistic Health Promotion
ทฤษฎีและแนวคิดพื'นฐานเกี8ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม บทบาทของนักสาธารณสุข การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนงาน การปฏิบตั กิ ารสอนสุขศึกษา และการประเมินผล การสื8อสารทางสุขภาพ การ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ8 หมาะสม
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.
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๒.๒.๘ วิ ช าการตรวจประเมิ น การบํา บัด โรคเบืRอ งต้ น การดูแ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ วย
เพื#อ การส่งต่อ และการฟืR นฟูส ภาพ
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๔๓๐ การบําบัด โรคเบือR งต้ น
๓(๓-๐-๖)
AMPH 430 Basic Medical Care
บทบาทและหน้าทีค8 วามรับผิดชอบของนักสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพเบือ' งต้น วิธกี ารตรวจประเมิน
โรคเบื'องต้น การประเมินสภาวะของผู้มารับบริการ การให้คําแนะนํ า การตรวจสุขภาพประจําปี และการสร้าง
เสริมสุขภาพ การดูแลสุภาพทางเลือก การฟื' นฟูสภาพ และการดูแลผูป้ ่ วยหลังการรับการรักษา และการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
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 วิ ชาการป้ อ งกัน และควบคุม โรค การควบคุม ปัจ จัย ที#ทาํ ให้เกิ ด โรค ๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๒๙ หล กั การควบคุม และป้ อ งกัน โรค
๓(๓-๐-๖)
AMPH 329 Principles of Diseases Control and Prevention
คําจํากัดความ และการเกิดโรคของโรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อ โรคอุบตั ใิ หม่ โรคอุบตั ซิ 'ํา และโรคประจําถิน8
หลักและวิธกี ารควบคุมป้ องกันโรคและพาหะนําโรค การสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรค พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
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 ประสบการณ์ วิ ชาชีพ
๓ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ. ๒๒๒ หล กั การทางสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
AMPH 222 Principle of Public health
ประวัติแ ละความสําคัญ ของงานสาธารณสุ ข ระบบการสาธารณสุ ขในประเทศไทย การปฏิรูป ระบบ
สุ ข ภาพ แนวคิด การพัฒ นาสัง คมและสาธารณสุ ข ปั ญ หาสาธารณสุ ข ของประเทศและท้ อ งถิ8 น นโยบาย
สาธารณสุข การประกันสุขภาพ การจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 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.
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๒.๓ กลุ่ม วิ ชาชีพเฉพาะสาขา
๓๙ หน่ ว ยกิ ต
๗ หน่ ว ยกิ ต
๒.๓.๑ ส่งเสริ ม การเรีย นรู้แ ละการให้ค าํ ปรึก ษา
อจสบ ๓๕๔ การเสริ ม พล งั อํานาจด้านสุข ภาพ
๒(๒-๐-๔)
AMPH 354 Health Empowerment
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการสร้างเสริมสุขภาพ ความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ปั จจัยทีม8 อี ทิ ธิพล
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาพ
และการเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ
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 เศรษฐศาสตร์ส าธารณสุข
๒(๒-๐-๔)
AMPH 358 Introduction to Health Economics
หลักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื'องต้น ความสําคัญของการบริหารทรัยากรทีม8 อี ย่าง
จํากัด อุปสงค์และอุปทานในการจัดบริการสุขภาพอนามัย เครื8องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื8อในระบบบริการสุขภาพ
ระบบสุขภาพทีพ8 งึ ปรารถนา หลักเศรษฐศาสตร์ในงานปฏิรปู ระบบสุขภาพ การประกันสุขภาพในประเทศไทย
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 อนาม ยั ครอบครัว
๓(๓-๐-๖)
AMPH 451 Family Health
หลัก การของอนามัย ครอบครัว การประเมิน และวิเคราะห์สุ ขภาพของครอบครัว การจัด ทํ าแผนที8
ทางเดินยุทธศาสตร์ การดูแลและจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เทคนิคการปรับพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
ทีบ8 า้ นและการเยีย8 มบ้าน ระบบสุขภาพชุมชน และ บทบาทนักวิชาการสาธารณสุขด้านอนามัยครอบครัว
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 การประยุก ต์ การตรวจประเมิ น สุข ภาวะและการบําบัด เบือR งต้น
๑๑ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๕๕ ระบบสุข ภาพภาคประชาชน
๓(๒-๒-๕)
AMPH 355 Primary Health Care System
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน แนวคิดทฤษฏีทเ8ี กีย8 วข้องกับ
การดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การคัดกรองสุขภาพและระบบการส่งต่อ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 ในระบบสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูม ิ
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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 เภสัชสาธารณสุข
๓(๓-๐-๖)
AMPH 459 Public Health Pharmacy
การศึกษาพืน' ฐานทางเภสัชวิทยา การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ •ของยา ผลข้างเคียงของยา การให้
คําแนะนํ าเบือ' งต้นเกี8ยวกับการใช้ยาแก่ชุมชน ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านคลังยาในหน่ วยงานสาธารณสุขและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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 ปฏิ บตั ิ ก ารบําบัด โรคเบือR งต้น
๒(๐-๔-๒)
AMPH 460 Basic Medical Care Practicum
การฝึ กปฏิบตั ิการ การป้ องกันการติดเชื'อ การซักประวัติตรวจร่างกาย ทักษะพื'นฐานที8จําเป็ นสําหรับ
นักวิชาการสาธารณสุข คํานึงถึงสิทธิของบุคคลและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
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 การจัด การวิ บตั ิ ภยั สาธารณะ
๒(๒-๐-๔)
AMPH 464 Disaster Management
วิบตั ภิ ยั สาธารณะตามธรรมชาติ วิบตั ภิ ยั สาธารณะที8เกิดจากคน การประเมินความเสีย8 งต่อการเกิดภัย
พิบตั ิ แผนการจัดการวิบตั ภิ ยั สาธารณะ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์ปัญหา
วิธกี ารช่วยเหลือเบื'องต้นและการแก้ไขปั ญหาคุกคามชีวติ การช่วยเหลือด้านจิตใจของผู้ประสบภัย ญาติ และ
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือภายหลังประสบเหตุสาธารณภัย
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 การประเมิ น และวิ นิ จ ฉัย สุข ภาพชุม ชน
๑๑ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ 352 การประเมิ น ผลกระทบสิ# งแวดล้อ มและสุข ภาพ
๓(๓-๐-๖)
AMPH 352 Environmental and Health Impact Assessment
หลักการของการประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายและข้อกําหนดที8เกี8ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ8งแวดล้อ มและสุ ขภาพ กระบวนการและขัน' ตอนการประเมิน ผลกระทบสิ8งแวดล้อ มและ
สุ ข ภาพ มาตรการในการลดและแก้ ไ ขผลกระทบสิ8ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพ มาตรการในการวัด และติด ตาม
ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึ ษาการ
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ประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่างๆ การประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมเบื'องต้น การ
ประเมินผลกระทบสิง8 แวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลกระทบทางสังคม
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 ฝึ กปฏิ บตั ิ ง านสาธารณสุข ชุม ชน
๓(๐-๑๒-๖)
AMPH 356 Community Public Health Field Training
การศึกษาชุมชน การประเมินสถานภาพอนามัย การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาหรือความจําเป็ น การ
จัดลําดับความสําคัญและการจัดทําแผนโครงการ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกขัน' ตอน
Community study, health status assessment, problem analysis or need assessment, priority
setting and planning, community participation in every steps.
อจสบ ๔๖๑ สัม มนางานสาธารณสุข
๒(๑-๒-๓)
AMPH 461 Seminar in Public Health
ศึกษา ค้นคว้า วิจารณ์ นํ าเสนอ และอภิปรายเกี8ยวกับงานสาธารณสุขในระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ การศึกษากรณีตวั อย่างทางระบาดวิทยาและประเด็นสุขภาพทีก8 ําลังเป็ นทีส8 นใจ
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 ฝึ กปฏิ บตั ิ ง านวิ ช าชีพสาธารณสุข
๓(๐-๑๘-๙)
AMPH 465 Public Health Professional Field Training
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอบสวนโรค งานส่งเสริมและป้ องกันโรค การให้คําปรึกษาและการให้สุขศึกษา
การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเบือ' งต้น ฐานข้อมูลด้านสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ, และการจัดการและการ
ประเมินโครงการ, การนํ าเสนอผลงาน การวิเคราะห์ชุมชน หน่ วยงานทางด้านสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาล
หน่ วยงานเอกชน 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 การจัด การระบบสารสนเทศและการสื#อ สารด้า นสุข ภาพชุม ชน ๖หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๕๓ การจัด การระบบข้อ มูล สารสนเทศด้า นสุข ภาพและการประยุก ต์ใ ช้ ๓(๒- ๒ -๕)
AMPH 353 Health Information System Management and Its Application
ความหมาย หลักการ และความสําคัญ ของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของ
ระบบสารสนเทศและและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานทางด้านสาธารณสุข การเลือกใช้ระบบสารสนเทศสุขภาพ
กฎหมายที8เกี8ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลทางด้านสาธารณสุข และการค้นคว้าข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลทางสุขภาพ ระบบแฟ้ มมาตรฐานสุขภาพ ระบบภูมสิ ารสนเทศเพื8อบริหารงานทรัพยากรสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ และการนํ าเสนอข้อมูล ที8ได้จากฐานข้อ มูลทางสุ ขภาพ แนวโน้ มการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื8องานด้านสุขภาพในด้านต่างๆ
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#อ สารทางสุข ภาพ
๓(๓-๐-๖)
AMPH 357 Health Communication
ทฤษฎีก ารสื8อ สาร สุ ข ศึก ษาและการส่ ง เสริม สุ ข ภาพ การสื8อ สารในองค์ก รสาธารณสุ ข การพัฒ นา
ระบบสื8อสารสุขภาพ คุณลักษณะทีพงึ ประสงค์นกั สื8อสารสุขภาพ การสื8อสารแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์และการ
ปฏิบตั กิ ารสื8อสารสุขภาพ การสื8อสารพื'นบ้าน การรณรงค์สุขภาพด้วยชุมชน กระบวนการผลิตสื8อสําหรับงาน
สื8อสารสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื8อสารเพื8อสุขภาพ จริยธรรมและวิธปี ฏิบตั ใิ นงานสื8อสารสุขภาพ
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 วิ จ ยั หรือ โครงการพัฒ นาสาธารณสุข ชุม ชน
๔ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๔๖๒ การวิ จ ยั ในงานสาธารณสุข
๒(๑-๓-๓)
AMPH 462 Research Methodology in Public Health
ความรูเ้ บือ' งต้นเกี8ยวกับการวิจยั ประเภทของการวิจยั การกําหนดปั ญหาการวิจยั การทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ8 กี8ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูล การกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวแปร สมมติฐานและกรอบแนวคิดการ
วิจยั , ประชากร การสุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบการวิจยั เครือ8 งมือวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั การนําผลการวิจยั ไป
ใช้ การนํ าเสนอผลการวิจยั

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 โครงงานในงานสาธารณสุข
๒(๑-๓-๓)
AMPH 463 Public Health Projects
การคิด การวิเคราะห์ การวิจยั และสร้างนวัตกรรม ความรูแ้ บบสหสาขาวิชา การเขียนโครงการ การ
จัด ทํางบประมาณ การบูรณาการความรู้ การดําเนิ นการตามแผนโครงการ แผนการตรวจสอบและปรับปรุง
โครงการ
Thinking, analysis, research and innovation creation, multidisciplinary knowledge application,
project proposal, budgeting, knowledge integration, project execution plan, monitoring and improvement
plan.
๓.วิ ชาเลือ กเสรี ไม่น้ อ ยกว่า
๖ หน่ ว ยกิ ต
อจสบ ๓๘๑ การส่งเสริ ม สุข ภาพผูส้ งู อายุ
๒(๒-๐-๔)
AMPH 381 Health Promotion for the Elderly
ทฤษฎีการสูงอายุ แนวโน้มการเปลีย8 นแปลงประชากร การประเมินภาวะสุขภาพ บทบาทของครอบครัว
และสังคมต่อผู้สูงอายุ การเตรียมตัวเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การฟื' นฟูและการ
ดูแลผูส้ งู อายุ ภาวะเสีย8 งด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ การใช้ยาในผูส้ งู อายุ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูส้ งู อายุ
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 สุข ภาพจิ ต ชุม ชน
๒(๒-๐-๔)
AMPH 382 Community Mental health
ทฤษฎีและแนวคิดพื'นฐานด้านสุขภาพจิตในชุมชน สถานการณ์ ปัญหาและปั จจัยที8มอี ทิ ธิพลต่อปั ญหา
สุขภาพจิต บทบาทของนักสาธารณสุขในสุขภาพจิตชุมชน การบริการและให้คาํ ปรึกษาสุขภาพจิตในชุมชน
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 พัฒ นาบุค ลิ ก ภาพ
๒(๑-๒-๓)
AMPH 483 Personality Development
ความหมายและความสําคัญ ของบุคลิกภาพ ทฤษฎีและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ หลักการพัฒนา
บุคลิกภาพ การสร้างจิตสํานึกและทัศนคติทด8ี ตี ่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจติ ใจของการให้บริการ การเป็ นผูใ้ ห้
ทีด8 ี การเข้าสังคมอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และทักษะการแก้ปัญหาในงานบริการสุขภาพ
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 อนาม ยั เจริ ญ พัน ธุ์
๒(๒-๐-๔)
AMPH 484 Reproductive health
ทฤษฎีและแนวคิดพื'นฐานที8เกี8ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศวิถรี อบด้าน อนามัยวัยรุ่น การวางแผน
ครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มะเร็งระบบสืบพันธุ์ การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
ภาวะการมีบุตรยาก และภาวะหลังวัยการเจริญพันธุ์
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
รายละเอีย ดอาจารย์ป ระจํา หลักสูต ร

๗๐

ชื#อ -สกุล : นายประเสริฐ ประสมรักษ์
คุณ วุฒิ
คุณ วุฒิ

สาขาวิ ช า

Ph.D.
สม.
สบ.

การพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาธารณสุขศาสตร◌์
สาธารณสุขศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประวัติ ก ารทํางาน
ตําแหน่ ง
สถานที#ทาํ งาน
อาจารย์
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
สํานักงานจังหวัดยโสธร
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
สถานีอนามัยหวาย อําเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
สถานีอนามัยนากอก อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

ปี ที#ส าํ เร็จ
การศึก ษา
๒๕๕๗
๒๕๔๕
๒๕๓๙

ปี ที#ทาํ งาน
๒๕๕๙-ปั จจุบนั
๒๕๕๐-๒๕๕๘
๒๕๔๘-๒๕๔๙
๒๕๔๑-๒๕๔๗
๒๕๓๙-๒๕๔๐
๒๕๓๗-๒๕๓๙

งานวิ จ ยั ที#ส นใจหรือ มีค วามชํานาญการ
งานวิ จ ยั ที#ส นใจ
๑. สุขภาพผูส้ งู อายุและระบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาว (Long term care)
๒. การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (District health system: DHS)
๓. การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
ความเชี#ย วชาญ
๑. การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูม ิ (PCA)
๒. การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
๓. เพศวิถรี อบด้าน (Sexuality education)

๗๑

ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
๑. บทความวิ จ ยั
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. ปิ ยธิดา คูหริ ญ
ั ญรัตน์ ปริศนา ใจบุญ ประเสริ ฐ ประสมรัก ษ์ ประสิทธิ • เชียงนางาม สมบูรณ์ เทียน
ทอง. ความผูกพันกับองค์กรและปั จจัยทีเ8 กีย8 วข้อง ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศรีนครินทร์เวชสาร ๒๕๕๖; ๒๘(๔).
๒. บทความวิ ชาการ
อยูร่ ะหว่างรอตีพมิ พ์ วารสารยุพรัตน์ เรือ8 ง การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาวแบบองค์รวม
ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอเลิงนกทา
๓. การนําเสนอผลงานวิ ช าการ
ปี ๒๕๕๔ Poster presentation (Proceeding) APAC conference ที8ป ระเทศเกาหลี เรื8อ ง
PREVALENCE OF ENVIRONMENT STFETY RELATED TO FALL AMONG THE ELDERLY IN
KHON KAEN MUNICIPALITY,THAILAND
ปี ๒๕๕๕ Oral presentation (Proceeding) การประชุมวิชาการ ระดับเขตบริการสุขภาพที8
๑๐ เรื8อง ศักยภาพในการดูแลตนเองเพื8อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานของผูป้ ่ วยเบาหวานทีข8 น'ึ
ทะเบียนรักษากับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีแก้ว
ปี ๒๕๕๖ Oral presentation (Proceeding) การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เรื8อง
ผลของการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังอาการผูพ้ กิ ารทางจิต ด้วยเครือข่ายชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ปี ๒๕๕๗ Poster presentation การประชุ มวิชาการระดับชาติ สํานักงานอนามัยเจริญ พันธ์
เรื8อง รูปแบบการป้ องกันการตัง' ครรภ์ก่อนวัยอันควรและการดูแลสุขภาพหญิงตัง' ครรภ์วยั รุ่น ในอําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ปี ๒๕๕๗ Poster presentation การประชุมวิชาการ ระดับเขตบริการสุขภาพที8 ๑๐ เรื8อง การ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือในชุมชน โดยครอบครัวต้นแบบ (Learning Family Model) ตําบล
สร้างมิง8 อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ปี ๒๕๕๘ Oral presentation R2R Thailand 2015 เรื8อ ง ผลการดูแ ลผู้สูงอายุระยะยาว โดย
หมอนวดน้อยร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิน8 กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร (รางวัลผลงานดีเด่นระดับปฐมภูม)ิ

๗๒

ผลงานเด่น
ปี ๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศระดับเขตบริการสุขภาพที8 ๑๐ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ
ปี ๒๕๕๘ นวัตกรรมต้นแบบ หมอนวดน้ อยรักษ์ผู้สูงวัย นํ าเสนอเวที ประชุมวิชาการ บทบาทพยาบาล
ในการจัดการชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การ
สนับสนุ นของ สสส. และนําเสนอระดับกระทรวงสาธารณสุข
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ชื#อ -นามสกุล นางสาวอําไพ โสรส
คุณ วุฒิ
คุณ วุฒิ
สาขาวิ ช า
Ph.D.
Public Health
(Environmental Health)
M. Sc.
Water Quality
Management
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
(สุขาภิบาล)

สถาบัน
University of North
Carolina at Chapel Hill
UNESCO–IHE Institute
for Water Education
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประวัติ ก ารทํางาน
ตําแหน่ ง
สถานที#ทาํ งาน
อาจารย์
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยนักวิจยั
University of North Carolina at Chapel Hill
นักวิชาการสิง8 แวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ปี ที#ส าํ เร็จ การศึก ษา
๒๕๕๘
๒๕๔๔
๒๕๔๒
๒๕๓๕

ปี ที#ทาํ งาน
๒๕๕๙-ปั จจุบนั
๒๕๕๐-๒๕๕๙
๒๕๕๕-๒๕๕๖
๒๕๔๔-๒๕๕๐
๒๕๓๘-๒๕๔๒
๒๕๓๕-๒๕๓๗

งานวิ จ ยั ที#ส นใจหรือ มีค วามชํานาญการ
- มีความสนใจเกีย8 วกับ Safe drinking water, Household water treatment, Medical Geography,
Water and Santiation
- มีความชํานาญด้าน Water treatment technology, Water Sampling and Analysis, Cultivation of
Aerobic Bacteria and MS2 Bacteriophage
การประชุม และสัม นาทางวิ ชาการ
- 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
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- 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#น ๆ
- 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 -นามสกุล นายวงศ์วรุตม์ บุญญานุ โกมล
คุณ วุฒิ
คุณ วุฒิ
สาขาวิ ช า
ปร.ด.
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วท.ม.
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วท.บ.
จุลชีววิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประวัติ ก ารทํางาน
ตําแหน่ ง
สถานที#ทาํ งาน
อาจารย์
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี ที#ส าํ เร็จ การศึก ษา
๒๕๕๕
๒๕๕๐
๒๕๔๖

ปี ที#ทาํ งาน
๒๕๕๗ - ปั จจุบนั
๒๕๔๖-๒๕๔๗

งานวิ จ ยั ที#ส นใจหรือ มีค วามชํานาญการ
- มีความสนใจเกีย8 วกับ โรคกระเพาะอาหารและลําไส้ทเ8ี กิดจากการติดเชือ' Helicobacter pylori,
ฤทธิ •ต้านเชือ' จุลนิ ทรียจ์ ากสารสกัดสมุนไพร
- มีความชํานาญด้าน Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Pathology, Cultivation of
microaerophilic bacteria
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
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.
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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#น ๆ
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 AsiaAfrica 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)
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ชื#อ -นามสกุล นางสาวอรุณี ทองอ่อน
คุณ วุฒิ
คุณ วุฒิ
สาขาวิ ช า
สถาบัน
Ph.D.
Life Science
Tokyo Institute of Technology
วท.ม.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประวัติ ก ารทํางาน
ตําแหน่ ง
สถานที#ทาํ งาน
อาจารย์
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
(part-time)
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ผูช้ ่วยอาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ที#ส าํ เร็จ การศึก ษา
๒๕๕๖
๒๕๔๘
๒๕๔๐

ปี ที#ทาํ งาน
๒๕๕๖-ปั จจุบนั
๒๕๕๐-๒๕๕๒
๒๕๔๙-๒๕๕๐

๒๕๔๕-๒๕๔๖

๒๕๔๓-๒๕๔๘
๒๕๔๐-๒๕๔๙

งานวิ จ ยั ที#ส นใจหรือ มีค วามชํานาญการ
- มีความสนใจเกีย8 วกับ Food Microbiology, Biofuel, Epideiology of Mycobacterium tuberculosis
- มีความชํานาญด้าน Molecular Biology, Recombinant Technology, Cultivation of Anaerobic
Bacteria.
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
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
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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#น ๆ
- การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์: 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 ระดับนานาชาติ: Proceedings of an IUATLD/WHO workshop, 29th IUATLD
World Conference, Bangkok, Thailand, November 1998.
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ชื#อ -นามสกุล นางสาวจิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล
คุณ วุฒิ
คุณ วุฒิ
สาขาวิ ช า
สถาบัน
กศ.ด.
หลักสูตรและการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอน
พย.ม.
การพยาบาลแม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
และเด็ก
ป.
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สิทธิประสงค์
สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
ประวัติ ก ารทํางาน
ตําแหน่ ง
สถานที#ทาํ งาน
อาจารย์
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน์
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์
เอเชีย
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพญาไทอุบล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลยโสธร

ปี ที#ส าํ เร็จ การศึก ษา
๒๕๕๘
๒๕๔๕
๒๕๓๖

ปี ที#ทาํ งาน
๒๕๕๘-ปั จจุบนั
๒๕๕๗-๒๕๕๘
๒๕๕๓-๒๕๕๗
๒๕๕๑-๒๕๕๓
๒๕๔๙-๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๔๑-๒๕๔๘
๒๕๔๐-๒๕๔๑
๒๕๓๖-๒๕๔๐

งานวิ จ ยั ที#ส นใจหรือ มีค วามชํานาญการ
Complication during Intraprtum period, Women Health Nursing, Teenage Pregnancy,
Development of Instructional Model
สาขาวิ ช าการที# ม ีค วามชํา นาญพิ เศษ
Problem solving in complication during Intrapartum Nursing, Instruction to enhance Transfer of
Learning and Clinical Problem-solving for Nursing Students

๘๐

รางวัล เกีย รติ บ ตั ร
รางวัลชมเชยประเภทนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรือ8 ง “ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที8 ๒๔๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
๑. จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล. (๒๕๕๗). ความรูเ้ กี8ยวกับโรคเอดส์และพฤติกรรมในการป้ องกันโรคเอดส์
ขณะฝึกปฏิบตั งิ านของนิสติ พยาบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื8อง ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้าน
การพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที8 ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทองธา
รินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
๒. จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล และ รุจริ ะชัย เมืองแก้ว. (๒๕๕๘). ปั จจัยที8มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตัง' ครรภ์วยั รุ่นในจังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครัง' ที8 ๓ เรื8องบูรณาการงานวิจยั สู่ความรูท้ 8ยี งยื
ั 8 น ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
การนําเสนอผลงานด้ว ยการพูด :
นําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ8 ง ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที8 ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ
โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ หัวข้อ “ความรูเ้ กีย8 วกับโรคเอดส์และพฤติกรรมในการป้ องกันโรคเอดส์ขณะ
ฝึกปฏิบตั งิ านของนิสติ พยาบาล”
การนําเสนอผลงานด้ว ยโปสเตอร์
นําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครัง' ที8 ๓ เรือ8 งบูรณาการงานวิจยั สู่ความรูท้ ย8ี งยื
ั 8 น ในวันที8 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น หัวข้อ “ปั จจัยทีม8 คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของหญิงตัง' ครรภ์วยั รุ่นในจังหวัดยโสธร”
ประสบการณ์ ก ารเข้า ร่ว มอบรมและประชุม วิ ชาการ
- ประชุมฟื' นฟูวชิ าการเวชปฏิบตั เิ รือ8 ง “การใช้ยาในหน่ วยปฐมภูม”ิ จัดโดยแผนกการพยาบาลสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที8 ๒๑-๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๐
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื8อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ดา้ นการควบคุมยาสูบ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิรท์
กรุงเทพฯ วันที8 ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
- การสัมมนาวิชาการ NQF คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที8 ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

๘๑

ภาคผนวก ง
สาระในการแก้ไขปรับ ปรุงหลัก สูต ร

๘๒

การปรับ ปรุงแก้ไขหล กั สูต รสาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิ ต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการจัด ตังR วิ ทยาเขตอํานาจเจริ ญ มหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล
------------------------------------------------------๑. หล กั สูต รฉบับดังกล่าวนีR ได้ร บั ความเห็น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
เมือ8 วันที8 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. สภามหาวิ ทยาล ยั ได้อ นุม ตั ิ ก ารเปิ ดสอนหล กั สูต รนีR แ ล้ว ในคราวประชุม ครังR ที# ๕๐๗
วันที8 ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การปรับ ปรุงแก้ไขหล กั สูต รนีR เริม8 ใช้กบั นักศึกษาตัง' แต่ภาคการศึกษาที8 ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔. เหตุผ ลในการปรับปรุงแก้ไขหล กั สูต รนีR
ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี และปรับให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.๑
๕. สาระสําคัญ ในการปรับ ปรุงหล กั สูต ร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยมีสาระสําคัญดังนี'
๕.๑ ขอปรับปรุงรายชื8ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร ดังนี'
ชื#อ นามสกุล
คุณ วุฒิ (สาขาวิ ชา)
ที#
เลขประจําตัว ประชาชน สถาบัน ที# ส าํ เร็จ / ปี ที# ส าํ เร็จ การศึก ษา

อาจารย์
ประจําหล กั สูต ร
เดิ ม ปรับปรุง

๑. รศ.ดร.วิทยา อยู่สขุ

√

-

√

-

ได้รบั แต่งตัง'
เป็ นคณบดี
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

√

-

√

-

ลาออกจาก
โครงการ
จัดตัง' วิทยา
เขต
อํานาจเจริญ

-

√

√

-

ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอก

๒. ผศ.ธิตมิ า จําปี รตั น์

๓. อ.ณฐกมล ผดาเวช

-D.Engineering (Process
Engineer) Paris 7 University,
France, Ecol des Travoux
Publique de Lyon: ๒๕๓๙
-วศ.ม. (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: ๒๕๑๗
-วท.บ. (อาชีวอนามัย),
เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๑๕
-วท.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก),
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓
-วท.บ. (พยาบาล),
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๑๘
-ประกาศนี ย บั ต ร (ผดุ ง ครรภ์
ชัน' หนึ8 ง ), มหาวิท ยาลัย มหิด ล:
๒๕๑๘
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔
-ว ท .บ . (ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ )
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ :
๒๕๕๐

อาจารย์ผรู้ บั ผิ ด ชอบ
หล กั สูต ร
เดิ ม
ปรับปรุง

หมายเหตุ

๘๓
คุณ วุฒิ (สาขาวิ ชา)
ชื#อ นามสกุล
ที#
เลขประจําตัว ประชาชน สถาบัน ที# ส าํ เร็จ / ปี ที# ส าํ เร็จ การศึก ษา

อาจารย์
ประจําหล กั สูต ร
เดิ ม ปรับปรุง

๔. อ.ดร.ฉั ต รภา หัต ถ -Dr.P.H. (Nutrition) Loma Linda

√

-

√

-

เป็ นอาจารย์
ประจําคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ พญา
ไท

√

-

√

-

เป็ นอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต
โครงการ
จัดตัง' วิทยา
เขต
นครสวรรค์

-

√

-

√

เพิม8 ใหม่

-

√

-

√

เพิม8 ใหม่

-

√

-

√

เพิม8 ใหม่

University, USA: 2552
-M.Sc. (Nutrition) California
State University-Los Angeles,
USA: 2547
-วท .บ. (สาธารณ สุ ข ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2543
อ.วิลาภรณ์ สิทธิโชค -วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
โรคติดเชือ' และวิชาการระบาด
สกุลชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2533
-อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ทิ วไป
ั 8 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี: 2529
-ป.พย. ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์แ ละการผดุ งครรภ์ช ัน' สูง
(เทียบเท่าปริญ ญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุ ท ธชิน
ราช พิษณุโลก: 2525
ดร.ประเสริฐ ประสม -ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๗
รักษ์
-สม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
๒๕๕๔
-สบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช: ๒๕๓๙
-Ph.D. (Public Health)
ดร.อําไพ โสรส
University of North Carolina at
Chapel Hill: 2558
-M.Sc. (Water Quality
Management) UNESCO-IHE
Institute for Water Education:
2544
-วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
-วท .บ. (สาธารณ สุ ข ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕
-ปร.ด. (จุลชีววิทยาทาง
ดร.วงศ์วรุตม์
การแพทย์) มหาวิทยาลัย
บุญญานุโกมล
ขอนแก่น: ๒๕๕๕

อาจารย์ผรู้ บั ผิ ด ชอบ
หล กั สูต ร
เดิ ม
ปรับปรุง

โกศล

๕.

๖.

๗.

๘.

หมายเหตุ

๘๔
คุณ วุฒิ (สาขาวิ ชา)
ชื#อ นามสกุล
ที#
เลขประจําตัว ประชาชน สถาบัน ที# ส าํ เร็จ / ปี ที# ส าํ เร็จ การศึก ษา

-วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น: ๒๕๕๐.
-วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๖
๙. ดร.อรุณี ทองอ่อน
-Ph.D. (Life Science)
Tokyo Institute of Technology:
2556
-วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
-วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: ๒๕๔๐
๑๐. ดร.จิราวัลณ์ วินาลัย - กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเนรศวร: ๒๕๕๘
วนากูล
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
- ป.พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค์: ๒๕๓๖

อาจารย์
ประจําหล กั สูต ร
เดิ ม ปรับปรุง

อาจารย์ผรู้ บั ผิ ด ชอบ
หล กั สูต ร
เดิ ม
ปรับปรุง

หมายเหตุ

-

√

-

√

เพิม8 ใหม่

-

√

-

√

เพิม8 ใหม่

๕.๒ สถานทีจ8 ดั การเรียนการสอน ขอเปลีย8 นแปลงสถานทีจ8 ดั การเรียนการสอนของนักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๒
ดังนี'
สถานศึก ษา
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๑
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๒
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๓
นักศึกษาชัน' ปี ท8ี ๔

หลัก สูต รฉบับ ปี ๒๕๕๔
วิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตศาลายา
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ

หลัก สูต รปรับ ปรุง ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาเขตศาลายา
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ
โครงการจัดตัง' วิทยาเขตอํานาจเจริญ

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลีย8 นแปลง
คงเดิม
คงเดิม

๕.๓ โครงสร้างหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.๑
๕.๔ รายวิชาในชัน' ปี ท8ี ๒-๔ เป็ นรหัสวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตัง' วิทยา
เขตอํานาจเจริญ

๘๕

๖. โครงสร้างหล กั สูต รภายหล งั การปรับ ปรุงแก้ไข เมือ8 เปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี'
หมวดวิชา
๑ หมวดวิ ชาศึก ษาศึก ษาทัวไป
#
๑.๑ กลุ่มวิชาทีม8 หาวิทยาลัยกําหนด
-กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์
-กลุ่มวิชาภาษา
๑.๒ กลุ่มวิชาทีห8 ลักสูตรกําหนด
-กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์
-กลุ่มวิชาภาษา
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาชีพพืน' ฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืน' ฐานวิชาชีพ)
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางสาธารณสุข
๓. หมวดวิชาเลือ กเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ม าตรฐานฯ
กระทรวงศึก ษาธิ การ
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(หลัก สูต ร ๔ ปี )
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๑๒๐

หลัก สูต ร
ก่อ นปรับปรุง
(ฉบับ ๒๕๕๔)

หลัก สูต ร
หลังปรับ ปรุง
(ฉบับ ๒๕๕๙)

๓๐ หน่วยกิต

๓๐ หน่วยกิต

๗
๙

๗
๙

๕
๓
๖
๙๖
๓๔

๓
๖
๓
๒
๙๙
๓๐

๖๒
๖

๖๙
๖

๑๓๒

๑๓๕

๘๖

ภาคผนวก จ
ระเบีย บข้อ บังคับ เกี#ย วกับ การศึก ษาที#เกี#ย วข้อ ง

