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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------

ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

หมวดที่ ๑. ข-อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

๓. วิชาเอก

:
:

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ชื่อเต็ม
ชื่อย@อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย@อ

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขชุมชน)
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
B.P.H. (Community Public Health)

ไม@มี

๔. จํานวนหน4วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม@นCอยกว@า ๑๓๕ หน@วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ เปGนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปK ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ MU AUN-QA
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข-าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต@างประเทศที่สามารถใชCภาษาไทยไดCเปGนอย@างดี
๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๕๕ ความร4วมมือกับสถาบันอื่น เปGนหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ
๕.๖ การให-ปริญญาแก4ผู-สําเร็จการศึกษา ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปGนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เริ่มใชCในภาคการศึกษาที่ ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๑ เปGนตCนไป ผ@านกระบวนการปรับปรุง ดังนี้
๖.๓ ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยผูCร@วมสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับส@วนงาน พิจารณาหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดCพิจารณารับรองหลักสูตรนี้
ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๖ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาใหCความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครั้งที่.............เมื่อวันที่..................................................
๖.๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดCพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่..........เมื่อวันที่...................
๗. ความพร-อมในการเผยแพร4หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- หลักสูตรมีความพรCอมในการเผยแพร@ว@าเปGนหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติไดC ภายในปKการศึกษา ๒๕๖๔ (หลังจากเปdดสอนแลCว ๓ ปK)
- หลักสูตรมีความพรCอมขอรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑคุณภาพของ
MU AUN-QA ในปKการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากการเปdดสอนแลCว ๔ ปK) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สามารถประกอบ
อาชีพที่น@าสนใจหลากหลายสายงาน ดังต@อไปนี้
๘.๑ นักวิชาการสาธารณสุข/เจCาพนักงานสาธารณสุข ในหน@วยงานต@าง ๆ ของภาครัฐ ไดCแก@ โรงพยาบาลส@งเสริม
สุขภาพตําบล โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยบริการสาธารณสุข
องคกรปกครองส@วนทCองถิ่น เปGนตCน หรือหน@วยงานภาคเอกชนทั่วไป
๘.๒ นักวิจัย/ผูCช@วยนักวิจัยทางดCานสุขภาพในองคกรวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระ
๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๙. ชื่ อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัต รประชาชน ตําแหน4ง และคุ ณ วุฒิ การศึกษาของอาจารย@ผู-รับผิด ชอบ
หลักสูตร
ที่

๑

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน4ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปCที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล4าสุด
ในรอบ ๕ ปC

นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

อาจารย

- อนุ มั ติ บั ต รเวชศาสตร
ปh อ งกั น (ระบาดวิ ท ยา)
แพทยสภา,พ.ศ. ๒๕๓๘
- ประกาศนี ย บั ต ร Field
Epidemiology Training
Program กองระบาด
วิ ท ยา กระทรวง
สาธารณสุ ข ,
พ.ศ. ๒๕๓๗

มนทกานติ์ โอประเสริ ฐสวั สดิ์ ,
สุ ภาภรณ คํ าเรื องฤทธิ์ , นิ วั ต
อุ ณ ฑพั น ธุ , วิ ล าภรณ เทพ
ผ ส ม . รา ย งา น โค รงก า ร
สถานการณ เฝh า ระวั ง การ
ตั้ งครรภแม@ วั ย รุ@ น ในจั ง หวั ด
นครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๙.

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๔-๕๐๐๗-๐๐๐๐x-xx-x

- พ.บ. (แพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต ) มหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม@ , พ.ศ. ๒๕๓๓

๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๒ นางวิลาภรณ เทพผสม

ตําแหน4ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปCที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล4าสุด
ในรอบ ๕ ปC

อาจารย

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล,
พ.ศ. ๒๕๓๓
- อบรมหลักสูตรการ พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี, พ.ศ.
๒๕๒๙
- ป.พย. (ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและการผดุง
ครรภชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
พุทธชินราชพิษณุโลก, พ.ศ.
๒๕๒๕

วิลาภรณ เทพผสม, สุภาภรณ
คําเรืองฤทธิ์ , มนทกานติ์ โอ
ประเสริฐสวัส ดิ์, นิ วัต อุ ณ ฑ
พั น ธุ , ร า ย งา น โค ร งก า ร
สถาน การณ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศในวั ย เด็ ก
และเยาวชนหรื อ วั ย รุ@ น ใน
จั ง ห วั ด น ค รส วรรค พ .ศ .
๒๕๖๐.

อาจารย

- วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๕๕
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๙

Moophayak K,
Sukontason K.L.,
Ruankham W., Tomberlin
J.K., Bunchu N. 2017.
Variation in the time of
colonization of broiler
carcasses by carrion flies
in Nakhonsawan
Province, Thailand. J
Med Entomol. 54(5):
1157-66.

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๕๔๐๖-๐๐๑๖x-xx-x

๓ นายกิตติคุณ หมู@พยัคฆ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๑-๖๐๙๙-๐๐๐๐x-xx-x

ภาควิชา -

๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๔ นางสาวจารุวรรณ ผลเจริญ

ตําแหน4ง
ทางวิชาการ

อาจารย

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๑๔๙๙-๐๐๓๑x-xx-x

๕ นางสาวมรกต สรCอยระยCา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๕-๕๓๐๕-๐๐๐๙x-xx-x

อาจารย

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปCที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล4าสุด
ในรอบ ๕ ปC

Poljaroen J, Tinikul R,
Anuracpreeda P, Sobhon
P, Tinikul, Y. The
expression and
distribution of a leptin
receptor in the central
nervous system,
digestive organs, and
gonads of the giant
freshwater prawn,
Macrobrachium
rosenbergii. Acta
Histochem. 2018; 120:
373-384.
Prathoomthong S,
- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตรและ
Tingthanatikul Y,
ชีววิทยาโครงสรCาง) คณะ
Lertvikool S, Rodratn N,
วิทยาศาสตร
Waiyaput W, Dittharot K,
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
Sroyraya M,
๒๕๕๕
Sophonsritsuk A. The
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
Effects of Dienogest on
คณะสหเวชศาสตร
Macrophage and Natural
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.
Killer Cells in
๒๕๔๘
Adenomyosis: A
Randomized Controlled
Study. International
journal of fertility &
sterility. 2018 Jan;
11(4):279.
- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
๒๕๕๓
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๖
- วท.บ. (รังสีเทคนิค)
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปK ๑
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ชั้นปK ๒ - ๔ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๑๑. สถานการณ@ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปVนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ@หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณปŽจจุบันที่มีการรวมกลุ@มประเทศต@าง ๆ ใหCเขCามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และ
วิสัยทัศนร@วมกัน โดยมีการเชื่อมโยงทางดCานเศรษฐกิจและสังคมอย@างเปGนเครือข@าย เช@น การเปdดประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประเทศไทยเปGนหนึ่งในประเทศสมาชิก นํามาสู@การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ก@อใหCเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งทางดCานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข เปdดโอกาสใหCประชาชน
ในกลุ@มประเทศอาเซียนดCวยกันมีอิสระเดินทางเขCาออกภายในกลุ@มประเทศไดCง@ายมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะ
เปGนประเทศปลายทางสําหรับนักท@องเที่ยวหรือสําหรับแรงงานที่ตCองการเขCามาทํางานในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่
จําเปGนตCองคํานึงถึงทางดCานสาธารณสุข คือ ปŽจจัยต@าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต@อสุขภาพของประชาชน ไม@ว@าจะ
เปGนการอพยพเขCามาของแรงงานขCามชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โรคระบาดต@าง ๆ รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม@
และโรคอุ บั ติ ซ้ํ า (Emerging and Re-emerging Infectious Disease) ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ความเพี ย งพอต@ อ
ทรัพยากรอาหาร รวมถึงความทั่วถึงในการใหCบ ริการทางดCานสาธารณสุขแก@ประชาชน และปŽจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วขC อ ง เพราะฉะนั้ น การเตรี ย มความพรC อ มเพื่ อ การผลิ ต บุ ค ลากรทางดC า นสาธารณสุ ขเพื่ อรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางดCานเศรษฐกิจ จึงนับว@ามีความสําคัญต@อประเทศ นอกจากนี้ในดCานการศึกษาเพื่อการรองรับ
การเคลื่อนยCายประชากรในวัยเรียน จึงตCองกําหนดหลักสูตรใหCไดCมาตรฐานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA) และตลาดแรงงาน
๑๑.๒ สถานการณ@หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากในปŽจจุบันประเทศไทยเริ่มเขCาสู@สังคมผูCสูงอายุมากขึ้น ร@วมกับมีการรับวัฒนธรรมจากต@างชาติ
เขCามา โดยเฉพาะอย@างยิ่งอิทธิพลจากความเจริญกCาวหนCาทางดCานเทคโนโลยีต@าง ๆ ส@งผลต@อวิถีการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรมหลายดCานของคนไทย ซึ่งก@อใหCเกิดผลกระทบต@อสุขภาพของประชากรในสังคมยุคใหม@ รวมถึง
การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้นจึงตCองมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนดCานสาธารณสุขเพื่อใหCสอดคลCองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่กําหนด
โดยเนC น การส@ งเสริ มดู แลสุ ขภาพของประชาชนในแต@ ล ะพื้ น ที่ ในเชิ งรุก เช@ น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่
เกี่ ย วขC อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภ าพ ร@ ว มกั บ สหสาขาวิ ช าชี พ (District Health System
Management Learning: DHML) หรือในขณะเดียวกัน สามารถนํ าความเจริญ กCาวหนC าทางดCานเทคโนโลยี
ต@างๆ มาประยุกตใชCใหCเกิดประโยชนต@อการดูแลสุขภาพของประชาชน

๑๒. ผลกระทบจาก ข-อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต4อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร

๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

จากผลกระทบของสถานการณปŽจจุบันมีผลต@อการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน จึ ง จํ า เปG น ตC อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหC ส อดคลC อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุ ขชุ มชน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมุ@ งเนC น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรใหC มี คุณ ภาพ คุ ณ ธรรม นํ าความรอบรูC
ทางดCานวิชาการมาใชCในการส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตCน การ
ฟ’“นฟูสุขภาพ ดูแลใหCความช@วยเหลือและส@งต@อผูCป”วย การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลCอม รวมถึงสามารถ
ทํางานร@วมกับสหสาขาวิชาชีพไดCอย@างมีประสิทธิภาพ โดยจะตCองมีการพัฒนาใหCสอดคลCองกับมาตรฐานเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (MU AUN-QA)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน
จากพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ มุ@ ง “สรC างความเปG น เลิ ศ ทางดC า นสุ ข ภาพ ศาสตร ศิ ล ป– และ
นวัตกรรมบนพื้ น ฐานของคุ ณธรรม เพื่ อสั งคมไทย และประโยชนสุขแก@ มวลมนุ ษยชาติ” และวิสัยทั ศนของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตั้งไวCคือ เพื่อเปGนสถาบันปฏิรูปการศึกษาชั้นนําบูรณา
การสู@การพัฒ นาสังคมในภู มิภ าค โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสรCางคุณ ประโยชน ๓ ดCาน คือ ๑. ดC านการแพทยสาธารณสุข ๒. ดCานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลCอม-ฐานทรัพยากร และ ๓. ดCานวิทยาศาสตรการเกษตร-ความมั่นคง
ทางอาหาร มุ@งเนCนภูมิภาคเหนือล@างกลางบนครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัด ไดCแก@ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท
กําแพงเพชร ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จึงมุ@งพัฒนาบัณฑิตที่มีความเปGนเลิศทางวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขพรCอมทํางานไดCทันที
ตรงตามความตCองการของภูมิภาคและประเทศ โดยการปรับปรุงหลักสูตรใหCเปGนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ@งพัฒนาบัณฑิตใหCมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย มหิ ด ลทั้ ง ๔ ดC าน ไดC แก@ ๑. รูCแจC ง รูCจ ริง ทั้ งดCานกวCางและดC านลึ ก ๒. มี ทักษะ ประสบการณ
สามารถแข@งขันไดCในระดับทCองถิ่น ประเทศ และระดับโลก ๓. มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชนใหCสังคม
๔. กลC า คิ ด กลC า ทํ า กลC า ตั ด สิ น ใจ สรC า งสรรคสิ่ ง ใหม@ ในทางที่ ถู ก ตC อ ง โดยจั ด การศึ ก ษาแบบมุ@ ง ผลลั พ ธ
(Outcome-based education) ตามแผนยุทธศาสตรที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. ความสัมพันธ@กับหลักสูตรอื่น ที่เปWดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น ๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร@และมนุษยศาสตร@
จํานวน ๙ หน@วยกิต ซึ่งประกอบดCวยรายวิชาต@อไปนี้
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
๗

๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา
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มมศท ๑๐๒
MUGE 102

มมศท ๑๐๓
MUGE 103
สมมน ๑๑๒
SHHU 112

ภาควิชา -

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development
พลวัตของกลุ@มและการทํางานเปGนทีม
Group Dynamics and Teamwork

๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

คณะศิลปศาสตร@
จํานวน ๙ หน@วยกิต ซึ่งประกอบดCวยรายวิชาต@อไปนี้
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓ *
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3

๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level 4
* ลงทะเบียนเรียนเพียง 2 รายวิชาต@อเนื่อง จํานวน ๖ หน@วยกิต ตามระดับความสามารถของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร@
จํานวน ๗ หน@วยกิต ซึ่งประกอบดCวยรายวิชาต@อไปนี้
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
วทชว ๑๑๔
SCBI 114
วทคม ๑๐๖
SCCH 106

ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๘
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วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟdสิกสเบื้องตCนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Basic Physics for Health Science

ภาควิชา -

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน ๓ หน@วยกิต ซึ่งประกอบดCวยรายวิชาต@อไปนี้
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155

หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

การประยุกตคอมพิวเตอร
Computer Applications

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปWดสอนให-นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน
สําหรับรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรไดCเปdดสอนสําหรับ นักศึกษาปริญญาตรีของหลักสูตร
อื่น ๆ โดยใชC รหั ส วิช าเรีย นของโครงการจั ด ตั้ งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล (NWNWxxx) ซึ่ ง
อาจารยผูCสอนสามารถปรับเนื้อหาใหCสอดคลCองความตCองการของนักศึกษาแต@ละหลักสูตร
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนจะมีระบบการประสานงานร@วมกันระหว@างหลักสูตรกับภาควิชาและคณะ
ต@ า ง ๆ ที่ จั ด รายวิ ช าใหC กั บ หลั ก สู ต รนี้ ผ@ า นงานบริ ห ารการศึ ก ษา โครงการจั ด ตั้ งวิ ท ยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการวางแผนกําหนดขCอตกลงร@วมกัน เพื่อใหCมั่นใจว@ารายวิชาต@าง ๆ ดังกล@าวสามารถ
ตอบสนองความตCองการของนักศึกษาในหลักสูตร

๙

ระดับปริญญา
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ภาควิชา -

หมวดที่ ๒. ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค@ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลั กสู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ขชุ มชน โครงการจั ด ตั้ งวิ ทยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาที่มุ@งผลลัพธ (Outcome based Education) โดยใชCปŽญหาเปGนฐานในการเรียนรูC
มุ@งเนCนผูC เรียนเปGน ศูนยกลาง (Learner center Education) และเนC นการเรียนรูCจากภาคทฤษฎี สู@การปฏิบัติ ดCวย
ตนเอง จนเกิ ด เปG น ทั ก ษะหรื อ องคความรูC เพิ่ ม เติ ม ใหม@ ที่ ส รC า งไดC ดC ว ยตนเอง (Constructionism) ทํ าใหC บั ณ ฑิ ต
สามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไดCอย@างมีคุณภาพ พรCอมทํางานไดCทุกสถานการณและเกิดการพัฒนาอย@างยั่งยืน
๑.๒ วัตถุประสงค@ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงค@ของหลักสูตร (Program Objectives)
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
๑) ปฏิบัติตนดCวยความรับผิดชอบต@อหนCาที่ในการใหCบริการวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบทางสังคมและศักดิ์ศรีของความเปGนมนุษย
๒) คิ ด อย@ า งเปG น ระบบ มี เหตุ ผ ลวิ เคราะหและสั งเคราะหสถานการณดC า นสุ ข ภาพของชุ ม ชนชนบท
ชุมชนเมือง และชุมชนอุตสาหกรรมไดCอย@างเปGนองครวม
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๓) วางแผนแกC ไขปŽ ญ หาทั้ งในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนไดC อ ย@ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน
ปฏิ บั ติงานดCานสาธารณสุขและสิ่งแวดลC อมร@วมกับ ชุมชนและหน@วยงานที่ เกี่ยวขC องตามที่ กฎหมาย
กําหนดไดCอย@างสรCางสรรค
๔) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธและทั ก ษะการสื่ อ สาร สามารถทํ า งานเปG น ที ม ร@ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ไดC เหมาะสมกั บ
สถานการณ
๕) ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศอย@างเหมาะสม เพื่อประโยชนในการเรียนรูCและการปฏิบัติงานดCานสาธารณสุข
ใหCมีประสิทธิภาพ
๖) มีทักษะการใหCบริการวิชาการดCานสุขภาพ การส@งเสริม ปhองกัน ควบคุม การรักษาโรคเบื้องตCน และ
การฟ’“นฟูสุขภาพ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการแกCไขปŽญหาสุขภาพของชุมชนไดCอย@างเปGนองครวม
๑.๒.๒ ผลลัพธ@หรือผลการเรียนรู-ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program –Level Learning Outcomes :
PLOs)
๑) PLO1
ใหCบริการความรูCทางวิชาการ คําแนะนํา สุขศึกษา ที่มุ@งเนCนการสรCางเสริมสุขภาพ การปhองกันโรค และ
การฟ’“นฟูสุขภาพแก@ประชาชนไดCทั้งระดับบุคคลและชุมชน
๒) PLO2
ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเบื้องตCนไดC ภายใตCขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖ พรCอมทั้งส@งต@อผูCป”วยไดCอย@างถูกตCอง รวดเร็ว เปGนระบบ และมีจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ

๓) PLO3
วางแผนประสานงานความร@วมมือกับหน@ วยงานต@าง ๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และ
ดําเนินงานส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันและฟ’“นฟูสุขภาพของคนในชุมชน โดยพิจารณาตามบริบทของสังคม
และสิ่งแวดลCอม
๔) PLO4
พูดโนCมนCาว จูงใจ สื่อสารขCอมูลทางดCานสาธารณสุขใหCผูCรับบริการทางดCานสุขภาพและทีมสหวิชาชีพ
อย@างมีประสิทธิภาพ โดยใชCภาษาที่เปGนทางการและไม@เปGนทางการทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาทCองถิ่น ตามสถานการณ
๕) PLO5
ผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขไดCตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
๖) PLO6
ใชC เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ คC น ขC อ มู ล ทางดC า นสาธารณสุ ข ที่ น@ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อการเรี ย นรูC แ ละ
แกCปŽญหาที่เกี่ยวขCองกับงานที่ตนรับผิดชอบ
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๗) PLO7
ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการสะทCอนความคิดและขCอมูลยCอนกลับจากแหล@งขCอมูล
ต@าง ๆ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. หลั ก สู ต รสาธารณ สุ ข ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คงมาตรฐานตามเกณ ฑที่ สกอ.
กํ า หนด และพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหC มี
มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ@
๑. ติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๓-๕ ปK
หรื อ เมื่ อ ครบวงรอบของหลั ก สู ต ร
เที ย บเคี ย งและผลั ก ดั น หลั ก สู ต รใหC มี
มาตรฐานสากล
๒. สรCางความร@วมมือและเครือข@ายกับ
สถาบันวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร
ใหCมีมาตรฐานระดับสากล

หลักฐาน/ตัวบ4งชี้
๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
๒. เอกสารการจัดลําดับหลักสูตร
๓. เอกสารความร@ ว มมื อ ระหว@ า ง
สถาบันและภาคีเครือข@าย

๒. พัฒ นาหลักสูต รใหCสอดคลC องกั บ ๑. ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ความตCองการที่ เปลี่ยนแปลงไปของ และขC อ เสนอแนะความตC อ งการของ
ผูC ใชC บั ณ ฑิ ต ทุ ก ๓-๕ ปK หรื อ เมื่ อ ครบ
สังคมและประเทศชาติ
วงรอบของหลักสูตร
๒. ปรับ ปรุงหลักสูต รทุ ก ๓-๕ ปK หรือ
เมื่อครบวงรอบของหลักสูตร
๓ . พั ฒ นาภ าคี เ ครื อ ข@ า ยการวิ จั ย
ระหว@ า งชุ ม ชน ภาครั ฐ เอกชน กึ่ ง
เอ ก ช น แ ล ะ ภ าค ป ระช าช น ใน
ประเทศ

๑. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและขC อ เสนอแนะตามความ
ตCองการของผูCใชCบัณฑิต
๒. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในทักษะความรูC ความสามารถ
ในการทํ า งานของบั ณ ฑิ ตโดยเฉลี่ ย
อยู@ในระดับดี

๓. พั ฒ นาบุ ค ลากรใหC มี ทั ก ษะดC า น
การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย
และบริ ก ารวิ ช าการ ใหC เ ชี่ ย วชาญ
ดCานสาธารณสุข

๑. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ปเพิ่ ม พู น
ค วาม รูC ดC าน ก ารเรี ย น ก ารส อ น
วิ ช าการ การวิ จั ย แล ะบ ริ ก าร
วิชาการ
๒. จํานวนโครงการวิจัยต@ออาจารย
ในหลักสูตร
๓. จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใชCใน
การเรี ย นการสอนและการบริ ก าร
วิชาการ

๑. ส@งเสริมบุคลากรใหCเพิ่มพูน ความรูC
และทั ก ษะดC า นการเรี ย นการสอน
วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการดCาน
สาธารณสุขชั้นสูงในสถาบันชั้นนําทั้งใน
ประเทศและต@ า งประเทศ เครื อ ข@ า ย
วิชาการ และสมาคมวิชาชีพ
๒. สนับสนุนบุคลากรใหCบริการวิชาการ
และร@วมมือวิจัยกับหน@วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต@างประเทศ

๑๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร-างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ใชCระบบการศึกษาแบบหน@วยกิต ทวิภาค
๑.๒ มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร-อน
มีเฉพาะรายวิชาเกี่ยวกับการฝ›กงาน/ฝ›กประสบการณ โดยใหCลงทะเบียนในภาคฤดูรCอน ชั้นปKที่ ๓
๑.๓ การเทียบโอนหน4วยกิตในระบบทวิภาค
๑๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ไม@มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ
๒.๑.๒ ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาตCน
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรCอน เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม (เฉพาะรายวิชาฝ›กงาน/
ฝ›กประสบการณ)
๒.๑.๓ งดจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล แต@อาจมีจัดการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร-อาทิตย ตามความจําเปGนในแต@ละ
รายวิชาและไดCรับการอนุญาตใหCมีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเปGนรายกรณีจากส@วนงาน/
คณะ
๒.๒ คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา
๒.๒.๑ หลักสูตรปกติ
- สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาไทย ตC อ งเปG น ผูC สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อ
เทียบเท@าสายวิทยาศาสตร ตามระเบี ยบการคัดเลือกบุ คคลเขCาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
ระบบโควตา ระบบแอดมิดชัน ระบบการคัดเลือกในหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ระบบการคัดเลือกเขCาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
- นักศึกษาต4างประเทศ ตCองผูCสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบ เท@า
สายวิทยาศาสตร มีทักษะในการสื่อสารดCวยภาษาไทยและภาษาอั งกฤษในระดับดี โดยจะเปd ดรับ
นักศึกษาต@างประเทศไม@เกิน ๕ คน ต@อปKการศึกษา
๒.๒.๒ ผูCสมัครตCองไดCคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม@ต่ํากว@า ๒.๕๐
๒.๒.๓ ผูCสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไวCขCางตCน เช@น ใหCอยู@ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ ปqญหาของนักศึกษาแรกเข-า
๒.๓.๑ การปรับตัวของนักศึกษาในการใชCชีวิตร@วมกับเพื่อนใหม@และสังคมใหม@ในมหาวิทยาลัย
๒.๓.๒ ความรูCพื้นฐานของนักศึกษาทางดCานทักษะการวิเคราะห การคํานวณ และภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไม@เพียงพอ และ/หรือไม@เท@ากัน
๒.๓.๓ นักศึกษาบางส@วนขาดแคลนทุนทรัพย
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๒.๓.๔ หากมีนักศึกษาต@างประเทศเขCาศึกษาในหลักสูตร ปŽญ หาที่คาดว@าจะเกิดคือความสามารถในการ
สื่อสารดCวยภาษาไทยที่ใชCในการเรียนและกิจกรรมลงชุมชนเพื่อพูดคุยกับคนในชุมชน
๒.๔ กลยุทธ@ในการดําเนินการเพื่อแก-ไขปqญหา/ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ ๒.๓
๒.๔.๑ โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตนครสวรรค มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล แต@ งตั้ งอาจารยที่ ป รึ ก ษาเขC า มาใหC
คําปรึกษาดูแลอย@างใกลCชิด เพื่อผ@อนคลายปŽญหาในการปรับตัวดCานการเรียนและความเปGนอยู@ของนักศึกษาที่ส@วน
ใหญ@ มี พื้ น ฐานจากต@ า งจั ง หวั ด ตลอดจนส@ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ใหC นั ก ศึ ก ษาใหม@ เขC า ร@ ว มกิ จ กรรมต@ า ง ๆของ
มหาวิทยาลัยอย@างต@อเนื่อง
๒.๔.๒ มีกิจกรรมการใหCคําปรึกษาทางวิชาการและแนะนําเรื่องการเรียนจากอาจารยที่ปรึกษาและจากรุ@นพี่
๒.๔.๓ สนับสนุนใหCมีการดําเนินการเกี่ยวกับการหาความร@วมมือกับองคกรทCองถิ่นในระดับตําบล อําเภอ
จังหวัดรวมทั้งภาคเอกชน องคกรเอกชน ในการจัดหา จัดสรรทุนสนับสนุนการเรียนการสอนใหCกับนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนการศึกษาของนักเรียนในทCองถิ่น รวมทั้งดําเนินการประสานงานและประชาสัมพันธแหล@งทุนต@าง ๆใหCกับ
นักศึกษา เช@น ทุน กยศ. และทุนอื่น ๆ เปGนตCน
๒.๕.๔ จัดอบรมการสื่อสารดCวยภาษาไทยเบื้องตCนใหCกับนักศึกษาต@างชาติ และใหCนักศึกษาไทยกระจาย
กลุ@มเพื่อช@วยเหลือและเปGนพี่เลี้ยงในการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ
๒.๕ แผนการรับนักศึกษา และผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปC
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปKที่ ๑
ชั้นปKที่ ๒
ชั้นปKที่ ๓
ชั้นปKที่ ๔
จํานวนนักศึกษาสะสม
จํานวนนักศึกษาที่คาดว4า
จะสําเร็จการศึกษารวม

๒๕๖๑
๔๐
๔๐
-

จํานวนนักศึกษาแต4ละปCการศึกษา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๔๐

๑๕

๒๕๖๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๖๐
๔๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ประมาณการรายรับตลอดหลักสูตรต4อจํานวนนักศึกษา ๑ คน
อันดับ
๑.
๒.

รายการ
นักศึกษาใหม4
๑.๑ ค@าธรรมเนียมแรกเขCาและค@าบัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาปCที่ ๑-๔
๒.๑ ค@าธรรมเนียมประจําภาค / ค@าหน@วยกิต
(รวม) ตลอดหลักสูตร
๒.๒ ค@าธรรมเนียมประจําภาคฤดูรCอน (เฉพาะปK ๓)
๒.๒ ค@าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร (สําหรับวิทยาเขต)
ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
(เก็บเฉพาะชั้นปKที่ ๒-๔ เท@านั้น)
รวมค4าใช-จ4ายตลอดหลักสูตร

๒.๖.๒ ประมาณการรายจ4ายตลอดหลักสูตร
อันดับ
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.
๗.
๘.

ค@าจCางสอนรายวิชา (อาจารยพิเศษ ๑๖ ชั่วโมง x ๔๐๐
บาท x ๑๔ ครั้ง)
ค@าตอบแทนครูพี่เลี้ยง ( ๓๕ บาทต@อนักศึกษาหนึ่งคนต@อ
วัน x ๙๐ วัน x นักศึกษา ๔๐ คน )
ค@าหCองเรียน (๑,๐๐๐ บาท/เดือน X ๘ เดือน)
ค@าวัสดุ
๔.๑ ค@าวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
๔.๒ ค@าครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอน
ค@าตอบที่พักเหมาจ@ายแหล@งฝ›กประสบการณนักศึกษา
(๒๕ บาทต@อนักศึกษาหนึ่งคนต@อวัน x ๙๐ วัน x นักศึกษา
๔๐ คน )
ค@าสาธารณูปโภค
ค@าเดินทาง (ค@าน้ํามันเชื้อเพลิง)
โครงการพัฒนาอาจารย บุคลากร
๑๖

ค4าธรรมเนียมต4อปC
(บาท)
๑,๗๕๐

รายรับสุทธิ
(บาท)
๑,๗๕๐

๖๔,๐๐๐
๓,๖๐๐
๔,๐๐๐

๓,๖๐๐
๑๒,๐๐๐

๘๑,๓๕๐

ค4าใช-จ4ายต4อปC
การศึกษา (บาท)
๘๙,๖๐๐

รายจ4ายสุทธิ
(บาท)
๓๕๘,๔๐๐

๑๒๖,๐๐๐

๕๐๔,๐๐๐

๘,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

ระดับปริญญา
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โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๙. ค@าดําเนินการใชCสอยอื่น ๆ
๑๐. ค@าเสื่อมราคาครุภัณฑ/ค@าเสื่อมราคาวัสดุ
รวมประมาณการรายจ4ายทั้งสิ้น

ภาควิชา -

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๖๒๓,๖๐๐

๒.๖.๓ ความคุ-มทุน/ความคุ-มค4าของหลักสูตร
ประมาณการรายจ@ายตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น
ประมาณการรายรับทั้งสิ้นต@อนักศึกษา ๑ คน ตลอดหลักสูตร
จุดคุCมทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอย@างนCอย
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมในการผลิตหลักสูตร

๒,๒๐๖,๔๐๐ บาท
๘๑,๓๕๐ บาท
๒๗.๑๒ ประมาณ ๒๘ คน
๔๐ คน

๒.๗ ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ@านสื่อสิ่งพิมพเปGนหลัก
แบบทางไกลผ@านสื่อแพร@ภาพและเสียงเปGนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปGนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ แบบนอกชั้นเรียน (สัมผัสและปฏิบัติการ)
๒.๘ การเทียบโอนหน4วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข-ามมหาวิทยาลัย (ถ-ามี)
มี ดําเนินการตามระเบียบขCอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๗

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒,๒๐๖,๔๐๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๓. หลักสูตร และอาจารย@ผู-สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน4วยกิต จํานวนหน@วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕
หน4วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร-างของหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
เกณฑ@มาตรฐานฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตร ๔ ปC
(หน4วยกิต)

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
(มหาวิทยาลัยกําหนดและหลักสูตรกําหนด)
- กลุ@มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- กลุ@มวิชาภาษา
- กลุ@มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม4น-อยกว4า ๓๐ หน4วยกิต

๓๐

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
- วิชาชีพสาธารณสุข
- วิชาเฉพาะสาขา (สาธารณสุขชุมชน)

ไม4น-อยกว4า ๗๒ หน4วยกิต

๙๙
๓๐
๓๐
๓๙

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม4น-อยกว4า ๖ หน4วยกิต

๖

ไม4น-อยกว4า ๑๒๐ หน4วยกิต

๑๓๕

หมวดวิชา

จํานวนหน4วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(หน4วยกิต)

๑๔
๑๓
๓

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ตั ว เลข รหั ส รายวิ ช าในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดCวยสัญลักษณ ๗ ตัว แบ@งเปGน ๒ ส@วน
ดังนี้
๑๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ก. อักษร ๔ ตัว (XXXX) มีความหมายดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เปGนอักษรย@อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดCแก@
มม : MU
หมายถึง รายวิชาที่จัดร@วมระหว@างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
นว : NW
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
วท : SC
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
ศศ : LA
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร ม.มหิดล
สม : SH
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล
ทส : IT
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เปGนอักษรย@อของภาควิชา / ชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนดังนี้
ชว : BI
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาชีววิทยา
คม : CH
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาเคมี
ฟส : PY
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาฟdสิกส
ภท : TH
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาไทย
ภอ : EN
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ
มน : HU
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชามนุษยศาสตร
สธ : PH
หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
ศท : GE
หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย4อของรายวิชา
- ตัวเลขหนCา หมายถึง ระดับชั้นปKที่กําหนดใหCศึกษารายวิชานั้น ๆ
- เลข ๒ ตัวทCาย หมายถึง ลําดับที่การเปdดรายวิชาในแต@ละหมวดหมู@ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อไม@ใหC
ตัวเลขซ้ําซCอนกัน
๓.๑.๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน4วยกิต
(๑.๑) กลุ4มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน4วยกิต
(๑.๑.๑) กลุ@มวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร
๗ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General Education for Human Development
๑๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ภาควิชา -

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)

(๑.๑.๒) กลุ@มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓*
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104

๙ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2

ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖*
LAEN 106

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

* วิชากลุ@มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ เลือกจํานวน ๒ รายวิชาต@อเนื่อง รวม ๖ หน@วยกิต จัดกลุ@มการ
เรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปG นรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ๑-๔
(๑.๒) กลุ4มวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด
(๑.๒.๑) กลุ@มวิชาภาษา
นวสธ ๒๑๙
NWPH 219
นวสธ ๓๑๙
NWPH 319

๑๔ หน4วยกิต
๔ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๒ (๑-๒-๓)
Art of Using English for Communication 1
ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๒ (๑-๒-๓)
Art of Using English for Communication ๒

(๑.๒.๒) กลุ@มวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร
นวสธ ๑๐๑
NWPH 101

๗ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
การบริหารและการจัดการทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
Administration and General Management
๒๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นวสธ ๑๐๒
NWPH 102
สมมน ๑๑๒
SHHU 112

การเมืองกับสุขภาพ
Politics and Health
พลวัตของกลุ@มและการทํางานเปGนทีม
Group Dynamics and Teamwork

(๑.๒.๓) กลุ@มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155

การประยุกตคอมพิวเตอร
Computer Applications

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
(๒.๑) กลุ4มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
(๒.๑.๑) กลุ@มวิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/

๒ (๒-๐-๔)

๙๙ หน4วยกิต
๓๐ หน4วยกิต
๑๒ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)

ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology

วทคม ๑๐๖
SCCH 106
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155
นวสธ ๒๐๖
NWPH 206
นวสธ ๒๑๔
NWPH 214

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟdสิกสเบื้องตCนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Basic Physics for Health Science
หลักเคมีอินทรีย
Principle of organic chemistry
สถิติเบื้องตCน
Basic Statistics

นวสธ ๒๐๗
NWPH 207
นวสธ ๒๐๘

๒ (๒-๐-๔)

๓ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

วทชว ๑๑๔
SCBI 114

(๒.๑.๒) กลุ@มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข

ภาควิชา -

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

๑๘ หน@วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

ชีวเคมี ๑
Biochemistry 1
ชีวเคมี ๒

๒ (๑-๒-๓)
๒๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

NWPH 208
นวสธ ๒๐๙
NWPH 209
นวสธ ๒๑๐
NWPH 210
นวสธ ๒๑๑
NWPH 211
นวสธ ๒๑๒
NWPH 212
นวสธ ๒๑๗
NWPH 217

ภาควิชา -

Biochemistry 2
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
Anatomy and Physiology 1
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
Anatomy and Physiology 2
จุลชีววิทยาและภูมิคุCมกัน
Microbiology and Immunology
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
Public Health Parasitology and Entomology
โภชนาการในงานสาธารณสุข
Nutrition in Public Health

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)

(๒.๒) กลุ4มวิชาชีพสาธารณสุข
นวสธ ๒๑๓
NWPH 213
นวสธ ๒๑๘
NWPH 218
นวสธ ๓๑๓
NWPH 313
นวสธ ๓๑๔
NWPH 314

๓๐ หน4วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
โรคติดเชื้อและโรคไม@ติดต@อ
๓ (๓-๐-๖)
Infectious diseases and Non-communicable Disease
อนามัยสิ่งแวดลCอม ๑
๓ (๒-๒-๕)
Environmental Health 1
การบริหารงานสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Public Health Administration
การบริบาลปฐมภูมิ ๑
๓ (๒-๒-๕)
Primary Care 1

นวสธ ๓๑๕
NWPH 315
นวสธ ๓๑๖
NWPH 316
นวสธ ๓๑๘
NWPH 318
นวสธ ๓๒๐
NWPH 320
นวสธ ๓๒๑
NWPH 321
นวสธ ๓๒๖

ชีวสถิติ
Biostatistics
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
Principles of Epidemiology and Its Application
การส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Promotion and Health Behavior
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา
Introduction to Occupational Health and Safety
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลCอม
Public Health and Environment Laws
การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
๒๒

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๑๘-๙)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

NWPH 326

ภาควิชา -

Public Health Professional Field Training

(๒.๓) กลุ4มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สาธารณสุขชุมชน)
๓๙ หน4วยกิต
(๒.๓.๑) กลุ@มรายวิชาส@งเสริมการเรียนรูCและการใหCคําปรึกษาดCานสุขภาพ
๙ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๓๒๓
การฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 323
The community health recovery
นวสธ ๓๒๔
อนามัยสิ่งแวดลCอม ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 324
Environmental Health 2
นวสธ ๓๒๕
การใหCคําปรึกษาทางสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 325
Health Counseling
นวสธ ๔๑๓
สุขภาพจิต
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 413
Mental Health
(๒.๓.๒) กลุ@มรายวิชาประยุกตการตรวจประเมินสุขภาวะและการบําบัดเบื้องตCน ๑๐ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๒๑๕
ประชากรกับผลกระทบทางดCานสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 215
Population and health Effects
นวสธ ๓๒๒
ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 322
Food Safety and Sanitation
นวสธ ๔๐๗
การบริบาลปฐมภูมิ ๒
๒ (๒-๑-๓)
NWPH 407
Primary Care 2
นวสธ ๔๑๔
อนามัยครอบครัว
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 414
Family Health

(๒.๓.๓) กลุ@มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
๑๑ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๒๑๖
การวินิจฉัยชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 216
Community Diagnosis
นวสธ ๔๑๐
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 410
Occupational Health and Safety in Community
๒๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นวสธ ๔๑๑
NWPH 411
นวสธ ๔๑๖
NWPH 416

ภาควิชา -

การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข
Project Planning and Evaluation in Public Health
การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย
Health Development Field Training

๒ (๒-๑-๓)
๓ (๐-๑๒-๖)

(๒.๓.๔) กลุ@มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารดCานสุขภาพชุมชน ๖ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๓๑๗
วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 317
Health Information Science
นวสธ ๔๑๒
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 412
Research Methodology in Public Health
(๒.๓.๔) กลุ@มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
๓ หน@วยกิต
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๔๑๕
ภาคนิพนธ
๓ (๐-๙-๓)
NWPH 415
Term paper
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม4น-อยกว4า
๖ หน4วยกิต
ใหCนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ก็ไดCที่เปdดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดดําเนินการไดC และไม@ขัดต@อระเบียบของมหาวิทยาลัย

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๒๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปCที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑

*มมศท ๑๐๑
MUGE 101
*มมศท ๑๐๒
MUGE 102
*มมศท ๑๐๓
MUGE 103
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
**LAEN103-106
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
วทชว ๑๑๔
SCBI 114
วทคม ๑๐๖
SCCH 106
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทฟส ๑๕๕
SCPY 155

จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๐ (๐-๐-๐)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Science for Human Development
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level I-IV
ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Biology
เคมีพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
Chemistry Laboratory
ฟdสิกสเบื้องตCนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Basic Physics for Health Science
รวมหน4วยกิต

๑๘

หน4วยกิต

หมายเหตุ : * เปGนรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๗ หน@วยกิต แต@เรียนตลอดปKการศึกษา
(ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒)
** จัดกลุ@มการเรียนการสอน ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปGนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔

๒๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปCที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒

*มมศท ๑๐๑
MUGE 101
*มมศท ๑๐๒
MUGE 102
*มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
**LAEN103-106
สมมน ๑๑๒
SHHU 112
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155
นวสธ ๑๐๑
NWPH 101
นวสธ ๑๐๒
NWPH 102

จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๐ (๐-๐-๐)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๐ (๐-๐-๐)
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐ (๐-๐-๐)
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level I-IV
พลวัตของกลุ@มและการทํางานเปGนทีม
๒ (๒-๐-๔)
Group Dynamics and Teamwork
การประยุกตคอมพิวเตอร
๓ (๓-๐-๖)
Computer Applications
การบริหารและการจัดการทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
Administration and General Management
การเมืองกับสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Politics and Health
รวมหน4วยกิต

๑๕

หน4วยกิต

หมายเหตุ : * เปGนรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๗ หน@วยกิต แต@เรียนตลอดปKการศึกษา
(ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒)
** จัดกลุ@มการเรียนการสอน ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปGนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
๒๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นวสธ ๒๐๖
NWPH 206
นวสธ ๒๐๗
NWPH 207
นวสธ ๒๐๙
NWPH 209
นวสธ ๒๑๑
NWPH 211
นวสธ ๒๑๕
NWPH 215
นวสธ ๒๑๖
NWPH 216
นวสธ ๒๑๙
NWPH 219

นวสธ ๒๐๘
NWPH 208
นวสธ ๒๑๐
NWPH 210

ภาควิชา -

ปCที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
หลักเคมีอินทรีย
๒ (๑-๒-๓)
Principles of Organic Chemistry
ชีวเคมี ๑
๒ (๑-๒-๓)
Biochemistry 1
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
๓ (๒-๒-๕)
Anatomy and Physiology 1
จุลชีววิทยาและภูมิคุCมกัน
๓ (๒-๒-๕)
Microbiology and Immunology
ประชากรกับผลกระทบทางดCานสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Population and health Effects
การวินิจฉัยชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
Community Diagnosis
ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๒ (๑-๒-๓)
Art of Using English for Communication 1
รวมหน4วยกิต
๑๘ หน4วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
๒ (๑-๒-๓)

ชีวเคมี ๒
Biochemistry 2
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
Anatomy and Physiology 2
๒๗

๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นวสธ ๒๑๒
NWPH 212
นวสธ ๒๑๓
NWPH 213
นวสธ ๒๑๔
NWPH 214
นวสธ ๒๑๗
NWPH 217
นวสธ ๒๑๘
NWPH 218
นวสธ ๒๑๙
NWPH 219

นวสธ ๓๑๓
NWPH 313
นวสธ ๓๑๔
NWPH 314
นวสธ ๓๑๕
NWPH 315
นวสธ ๓๑๖
NWPH 316
นวสธ ๓๑๗
NWPH 317
นวสธ ๓๑๘
NWPH 318
นวสธ ๓๑๙
NWPH 319

นวสธ ๓๒๐

ภาควิชา -

ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
Public Health Parasitology and Entomology
โรคติดเชื้อและโรคไม@ติดต@อ
Infectious diseases and Non-communicable Diseases
สถิติเบื้องตCน
Basic Statistics
โภชนาการในงานสาธารณสุข
Nutrition in Public Health
อนามัยสิ่งแวดลCอม ๑
Environmental Health 1
ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Art of Using English for Communication 1
รวมหน4วยกิต

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๐ (๐-๐-๐)
๑๙ หน4วยกิต

ปCที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
การบริหารงานสาธารณสุข
๓ (๓-๐-๖)
Public Health Administration
การบริบาลปฐมภูมิ ๑
๓ (๒-๒-๕)
Primary Care 1
ชีวสถิติ
๓ (๒-๒-๕)
Biostatistics
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Epidemiology and Its Application
วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ
๓ (๒-๒-๕)
Health Information Science
การส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
๓ (๒-๒-๕)
Health Promotion and Health Behavior
ศิลปการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๐ (๐-๐-๐)
Art of Using English for Communication 2
รวมหน4วยกิต
๑๘ หน4วยกิต
ปCที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา
๓ (๒-๒-๕)
๒๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

NWPH 320 Introduction to Occupational Health and Safety
นวสธ ๓๒๑ กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดลCอม
NWPH 321 Public Health and Environment Laws
นวสธ ๓๒๒ ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
NWPH 322 Food Safety and Sanitation
นวสธ ๓๒๓ การฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน
NWPH 323 The community health recovery
นวสธ ๓๒๔ อนามัยสิ่งแวดลCอม ๒
NWPH 324
Environmental Health 2
นวสธ ๓๒๕
การใหCคาํ ปรึกษาทางสุขภาพ
NWPH 325
Health Counseling
นวสธ ๓๑๙ ศิลปการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
NWPH 319
Art of Using English for Communication 2
รวมหน4วยกิต
นวสธ ๓๒๖
NWPH 326

ปCที่ ๓ ภาคฤดูร-อน
การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
Public Health Professional Field Training
รวมหน4วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑๘ หน4วยกิต
๓ (๐-๑๘-๙)
๓ หน4วยกิต

ปCที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
นวสธ ๔๐๗
NWPH 407
นวสธ ๔๑๐
NWPH 410
นวสธ ๔๑๑
NWPH 411
นวสธ ๔๑๒
NWPH 412
นวสธ ๔๑๔
NWPH 414
วิชาเลือก ๑

จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
๒ (๒-๑-๓)

การบริบาลปฐมภูมิ ๒
Primary Care 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
Occupational Health and Safety in Community
การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข
Project Planning and Evaluation in Public Health
ระเบียบวิธีวจิ ยั วิทยาในงานสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
อนามัยครอบครัว
Family Health

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (X-X-X)

๒๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Elective course 1
รวมหน4วยกิต

๑๔ หน4วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
นวสธ ๔๑๓ สุขภาพจิต
NWPH 413 Mental Health
นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ
NWPH 415 Term paper
นวสธ ๔๑๖ การฝ›กปฏิบัตงิ านพัฒนาอนามัย
NWPH 416 Health Development Field Training
วิชาเลือก ๒
Elective course 2
วิชาเลือก ๓
Elective course 3
รวมหน4วยกิต

จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๑๒-๖)
๒ (X-X-X)
๒ (X-X-X)
๑๒ หน4วยกิต

๓.๑.๕ การแสดงความสัมพันธ@ของผลลัพธ@การเรียนรู-ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สู4รายวิชา
(Curriculum Mapping) แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ4มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ4มวิชาสังคมศาสตร@และมนุษยศาสตร@
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
เงื่อนไข:

หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย@
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
๓๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธระหว@างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอย@างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุปŽจจัยและผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ/ปŽญหาและ
การสังเคราะหแนวทางแกCไข ปhองกันปŽญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ / สถานการณ เพื่อคุณประโยชนต@อ
ตนเอง ผูCอื่น และสังคม การประยุกตความรูCเพื่อเสนอแนวทางแกCไขปŽญหากรณีศึกษา
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 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย@
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
เงื่อนไข:
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขCองกับสถานการณ / เหตุการณ / ปŽญหาที่สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยะธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปŽจจัยและผลกระทบของเหตุการณ /สถานการณ / ปŽญหา และ
การสั งเคราะหแนวทางแกC ไข ปh อ งกั น ปŽ ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเหตุ ก ารณ / สถานการณ / เพื่ อ
คุณประโยชนต@อตนเอง ผูCอื่น และสังคม การประยุกตความรูCเพื่อเสนอแนวทางแกCไขปŽญหากรณีศึกษา
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

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย@
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
เงื่อนไข:
มนุษยภาพในอดีต ปŽจจุบัน และอนาคต เหตุการณ / สถานการณ / ปŽญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญ
ทางดC า นศิ ล ปวิ ท ยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การวิ เคราะหเหตุ ปŽ จ จั ย และ
ผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ / ปŽญหา และการสังเคราะหแนวทางแกCไข ปhองกันปŽญหา หรือแนวทาง
๓๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ / สถานการณ / เพื่อคุณประโยชนต@อตนเอง ผูCอื่น และสังคม การประยุกตความรูCเพื่อ
เสนอแนวทางแกCไขปŽญหากรณีศึกษา
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 กลุ4มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
เงื่อนไข:
ศิลปะการใชCภาษาไทย ทักษะการใชCภาษาไทยในดCานการพูด การฟŽง การอ@าน การเขียน และการคิด
เพื่อการสื่อสารไดCอย@างถูกตCอง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103
English Level 1
เงื่อนไข:
โครงสรCาง ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวขCองกับการใชCภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟŽง พูด อ@าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธในการอ@านบทความ การ
เขียนในระดับประโยค การฟŽงเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
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

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

๓ (๒-๒-๕)
๓๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

LAEN 104
English Level 2
เงื่อนไข:
คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชCภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปŽจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ@ม
ย@อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณต@าง ทักษะการเขียนในระดับย@อหนCา และเนื้อหาการอ@านและการฟŽงเรื่อง
ต@าง ๆ
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 3
เงื่อนไข:
การอ@านขCอความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย@อหนCาที่เกี่ยวกับ สัดส@วน ความถี่ และความน@าจะ
เปGน รูปร@าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต@าง คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอย@างมีเอกภาพ การ
ใชCคําเชื่อม การฟŽงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟŽงเพื่อรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion,
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main
idea; listening for specific details; and making inferences
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level 4
เงื่อนไข:
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝ›กอ@านข@าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ
เพื่อความเขCาใจและคิดอย@างวิเคราะห จากแหล@งต@าง ๆ โดยเนCนประเด็นซึ่งช@วยใหCนักศึกษารูCเกี่ยวกับสังคมโลก ฝ›ก
การฟŽงข@าว การบรรยายและสุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต การสนทนาในสถานการณต@าง ๆ รวมทั้ง
การฝ›กพูดในที่ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝ›กการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชCการอCางอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝ›กทักษะย@อย เช@น ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพทในบริบทที่เหมาะสม
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

๓๓

ระดับปริญญา
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เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

using citations and references; also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and
vocabulary used in appropriate context

๑.๒ กลุ4มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑.๒.๑ รายวิชาในกลุ4มภาษา
หน@วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

นวสธ ๒๑๙ ศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
NWPH 219 Art of Using English for Communication 1
เงื่อนไข:
ภาษาอังกฤษพื้นฐานดCานสาธารณสุข คําศัพทและหลักการใชCภาษาอังกฤษ ทักษะการฟŽง การพูด การอ@าน
และการเขียนขั้นพื้นฐาน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดต@อทางโทรศัพท การกล@าวขอบคุณ การกล@าวคําเชิญ
การแสดงความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานที่ การฟŽงข@าว เพลง ชมภาพยนตรภาคภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวขCองดCานสาธารณสุข และฝ›กทักษะการการฟŽง พูด อ@าน เขียน
Basic English for public health, vocabulary and usage, listening, speaking, reading, and
writing skills, greeting, telephoning, expressions of gratitude and appreciation, invitations,
congratulations, descriptions of objects, people and places, listening to English news, songs and
watching English movie, practice in 4 skills ; listening, speaking, reading, and writing skills
นวสธ ๓๑๙ ศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 319 Art of Using English for Communication ๒
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา NWPH219 ก@อน
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวขCองกับสาธารณสุข เพื่อสื่อสารในบริบทสากล ใหCผูCเรียนมีทักษะทั้ง 4
ดCาน คือฟŽง พูด อ@าน เขียน โดยใชCภาษาอังกฤษเปGนเครื่องมือในการแสวงหาความรูC ผ@านสื่อสิ่งพิมพต@าง ๆ รวมถึงสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส การใหC คํ าแนะนํ าและการแสดงความคิ ด เห็ น ในสถานการณต@ าง ๆ การบรรยายเหตุ การณและ
ประสบการณ รวมไปถึงการสรCางความตระหนักในการสื่อสารต@างวัฒนธรรม
Study the integration of public health for the four language skills in the global context.
Learners use English four skills as the tool to pursuit of knowledge through various publications
and electronic media, giving advice in several situations and discussing events and experiences
and also the awareness of communication in different cultures

๓๔

ระดับปริญญา
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เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๑.๒.๒ กลุ4มวิชาสังคมศาสตร@-มนุษยศาสตร@
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)

นวสธ ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป
NWPH 101 Administration and General Management
เงื่อนไข:
การจัดการขั้นแนะนํา,แนวคิดทางการจัดการ,หลักการจัดการ, การวางแผน, การจัดองคกร, การจัดคนเขCา
ทํางาน, การอํานวยการ, การควบคุม, วิชาเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา, อุปสงค-อุปทาน, ดุลยภาพ, ความยืดหยุ@นและ
การจัดประเภทสินคCา, ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร, ตCนทุนการผลิต, บัญชีรายไดCประชาชาติ, ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ, ความรูCเบื้องตCนทางดCานการเงิน, การวางแผนการเงิน, การอ@านงบการเงิน, อัตราส@วนที่สําคัญทาง
การเงิน, การลงทุน, การกระจายการลงทุน
Introduction to management, management concepts, principles of management,
planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to economics, demand-supply,
equilibrium, elasticity and category of goods, market system in economics, production cost,
national income account, economic growth, elementary finance, financial planning, how to read
financial statements, the important financial ratios, investment, investment diversification
นวสธ ๑๐๒ การเมืองกับสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
NWPH 102 Politics and Health
เงื่อนไข:
ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับการเมือง ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธระหว@างการเมืองกับสุขภาพ
ผลของการเมืองต@อสุขภาพของประชาชน อิทธิพลของสุขภาพต@อการเมือง ปฏิสัมพันธทางการเมืองไทยกับสุขภาพ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปK พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงปŽจจุบัน ทิศทาง และแนวโนCมของการเมืองกับสุขภาพ
Introduction to Politics, Introduction to Health, The relationship between politics and
health, Impact of politic to health of the people. Influence of health on politics, Thailand's
political interaction with health after the political change in 1932up to the present, directions
and trends of politics and health
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ4มและการทํางานเปVนทีม
๒ (๒-๐-๔)
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork
เงื่อนไข:
ความหมายของพลวัตกลุ@ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ@ม พฤติกรรมกลุ@ม ทฤษฎีการทํ างานเปGนที ม
เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการทํางานเปGนทีม ภาวะผูCนํากลุ@ม การสื่อสารของกลุ@ม การจัดการความขัดแยCงของ
กลุ@ม และมารยาทของกลุ@ม
๓๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Nature and types of groups; group behavior; theories of teamwork; techniques of team
development; techniques of team working; group leadership; group communication; the
management of group conflict; and group manners
๑.๒.๓ กลุ4มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน@วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต@คอมพิวเตอร@
ITCS 155
Computer Applications
เงื่อนไข:
วิ วั ฒ นาการและประวั ติ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานการทํ า งานของระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
ส@วนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและการใชCงาน ระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรและการ
เชื่อมต@อเครือข@ายคอมพิวเตอร เครือข@ายอินเตอรเน็ตและกติกาในการเชื่อมต@อ โครงสรCางของเว็บและภาษาที่ใชCใน
การติดต@อที่เรียกว@าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือคCนหาขCอมูลบนเครือข@ายอินเตอรเน็ต การทํางานของอีเมลและ

การใชCงาน ความปลอดภัยบนเครือข@ายอินเตอรเน็ต ซอฟตแวรดCานการประมวลผลคํา ซอฟตแวรประเภทกระดาน
อิเล็กทรอนิคส ซอฟตแวรสําหรับการนําเสนอ
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; searching engines for Internet; e-mail mechanism and its usage; internet security; word
processing software; electronic spreadsheet software; presentation software
๒.หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑. กลุ4มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
๒.๑.๑ กลุ4มวิชาวิทยาศาสตร@/คณิตศาสตร@
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
SCBI 114
Basic Biology
เงื่อนไข:
แนวคิดทางชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร เคมีของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล การสื่อสารของ
เซลล พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต หลักวิวัฒนาการ พันธุศาสตรประชากร วิวัฒนาการ
มนุษย ระบบนิเวศ ปŽญหาสิ่งแวดลCอมและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ

๓๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Concepts of biology, scientific methods, chemistry of life, cellular biology, cell
communication, genetics and DNA technology and its applications, ecology, population genetics,
concepts of evolution, human evolution, ecosystem, environmental problems and conservation
ecology
วทคม ๑๐๖ เคมีพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCCH 106 Basic Chemistry
เงื่อนไข:
ปริมาณสารสัมพันธ อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีนิวเคลียรและกัมตภาพรังสี ปฏิกิริยาเคมี
สารละลายกรด เบส และเกลือ
Stoichiometry, atom and periodic table, chemical bonding, nuclear chemistry and
radioactivity, chemical reactions, acid, base and salt solutions
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 118 Chemistry Laboratory
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา SCCH 106 ก@อน
สมบั ติ และการแยกกลุ@ มสารเคมี การวิ เคราะหไอออนเชิ งคุ ณ ภาพ การวิ เคราะหไอออนเชิ งปริม าณ
เทคนิคทางสเปกโตรสโกรปK เทคนิคทางเคมีเชิงไฟฟhา เทคนิคการสกัดสารโดยวิธีโครมาโตกราฟK เทคนิคการไตเตรต
สมบัติทางเทอรโมไดนามิกสและจลนศาสตร สมบัติคอลิเกตีฟ

Qualitative and quantitative analysis of cation and anion, spectroscopy, electrochemistry,
chromatography, titration, thermodynamics and kinetics, colligative properties
นวสธ ๒๐๖ หลักเคมีอินทรีย@
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 206 Principle of organic chemistry
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา SCCH 106 และ SCCH 118 ก@อน
พันธะและโครงสรCางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย การอ@านชื่อสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาในเคมี
อินทรีย สเตอริโอเคมี การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอล
ไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เฮไลด แอลกอฮอล ฟKนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุ
พันธ เอมีน คารโบไฮเดรต โปรตีน มัน กรดนิวคลิอิก ฝ›กทักษะในหCองปฏิบัติการเคมีอินทรีย การสังเคราะหของแอล
ดีไฮด คีโตน แอลกอฮอล ฟKนอล
Bonding and molecular structure of organic compounds, nomenclature, reactions of
organic compounds, stereochemistry, synthesis and reactions of alkane, cycloalkane, alkene,
๓๗

ระดับปริญญา

 ตรี
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โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

cycloalkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone,
carboxylic acid and their derivatives, amine, carbohydrate, protein, lipid, oil, fat and nucleic acid.
Practice in the organic chemistry laboratory; synthesis of aldehyde, ketone, alcohol and phenol
วทฟส ๑๕๕ ฟWสิกส@เบื้องต-นสําหรับวิทยาศาสตร@สุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 155
Basic Physics for Health Science
เงื่อนไข:
กลศาสตร อุณหภูมิและความรCอน ของไหล คลื่น เสียงและการไดCยิน ทัศนศาสตรและการมองเห็น ไฟฟhา
และแม@เหล็กเบื้องตCน ฟdสิกสอะตอม ฟdสิกสนิวเคลียรและกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid waves, sound and hearing, optics and
visualization, basic electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity
นวสธ ๒๑๔ สถิติเบื้องต-น
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 214 Basic Statistics
เงื่อนไข:
บรรยาย สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับการวัดของตัวแปร การสุ@มตัวอย@างและการเก็บ
รวบรวมขCอมู ล การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขCอมูล สถิติ เชิงพรรณนา (อั ตราส@ว น
สัดส@วน รCอยละ อัตรา การแจกแจงความถี่ สถิติชีพและอนามัย การวัดแนวโนCมเขCาสู@ส@วนกลาง การวัดการกระจาย
ของขCอมูล การวัดความเบCของขCอมูล) สถิติเชิงอนุมาน (การประมาณค@า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบที
การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบแบบไค-สแควร การวิเคราะหสหสั มพั น ธเพี ย รสัน การวิ เคราะหการ
ถดถอยแบบง@าย)
การฝ‰ ก ปฏิ บั ติ การวิ เ คราะหขC อ มู ล ดC ว ยโปรแกรม SPSS for Windows การเตรี ย มขC อ มู ล เพื่ อ การ
ประมวลผล (การลงรหัส การบรรณาธิกร การแปรสภาพขCอมูล) การประมวลผลขCอมูลที่สอดคลCองกับภาคบรรยาย
(สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน) และการนําเสนอหรือแสดงผลลัพธ
Statistics for health science, level of measurement, random sampling and data collection,
research tools design and quality testing, desciptive statistics (ratio, proportion, percentage, rate,
frequency distribution, vital and health statistics, measure of central tendency, measure of
dispersion, measure of skewness) , inferential statistics ( estimation, hypothesis testing, T-Test,
analysis of variance, chi-Square test, pearson product moment correlation, simple regression
analysis)
๒.๑.๒ กลุ4มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

นวสธ ๒๐๗ ชีวเคมี ๑
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 207 Biochemistry 1
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา SCCH 106 ก@อน
การวิเคราะหชีวโมเลกุล องคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุล วิถีกลไกการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สังเคราะหพลังงานของชี วโมเลกุ ลไดCแก@ คารโบไฮเดรต โปรตี น ไขมั น และกรดนิ วคลิ อิค เอ็ น ไซม และการเร@ ง
ปฏิกริยาของวิถีชีวเคมีของเซลล ภาวะโภชนาการของมนุษย โดยมุ@งเนCนใหCเขCาใจถึงการทํางานของร@างกายในภาวะ
ปรกติ และการเชื่อมโยงกับความผิดปรกติทางชีวเคมีของผูCป”วยและฝ›กทักษะปฏิบัติการชีวเคมี
The analysis of biomolecules and biochemical techniques; property and function of
biomolecules, enzyme functions and catalytic control, metabolism of biomolecules and
controlling aspect, human nutrition; understand the biochemical processes and controlling in
normal condition and link to defect and diseases. Practice in the organic chemistry laboratory
นวสธ ๒๐๘ ชีวเคมี ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 208 Biochemistry 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH207 ก@อน
เซลลวิ ทยาและชี ววิ ทยาระดั บ โมเลกุ ล ที่ รวมถึ งกลไกการแสดงออกของยี น เพื่ อ สั งเคราะหโปรตี น การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน ซึ่งจะอธิบายกลไกปรกติที่เกิดขึ้นภายในเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูงและเกี่ยวเนื่องกับความ
ผิ ด ปรกติ ของมนุ ษ ย อี ก ทั้ งไดC เรี ย นรูC เทคโนโลยี ดั ด แปลงพั น ธุ กรรมที่ พั ฒ นากระบวนการรั ก ษาโรคต@ า ง ๆ การ
สังเคราะหฮอรโมนและการออกฤทธิ์ต@อเซลล การสื่อสัญญาณภายในเซลล กลไกการเพิ่มจํานวนเซลล การตายของ
เซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเซลลตCน กําเนิด และชีววิทยาโมเลกุลของโรคมะเร็ง รวมถึงฝ› กทักษะใน
หCองปฏิบัติการชีวเคมี การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การติดฉลากแอนติบอดี้
Cell and molecular biology including gene expression, gene regulation, genetic disorder
syndrome, recombinant DNA technology and their applications in medicine, endocrinology, cell
signaling, cell cycle, apoptosis tissue culture, stem cell technology and molecular biology of
cancer. Practice in the basic skills polymerase chain reaction (PCR) and Immunohistochemistry

นวสธ ๒๐๙
NWPH 209
เงื่อนไข:

กายวิภาคศาสตร@และสรีรวิทยา ๑
Anatomy and Physiology 1
-

๓ (๒-๒-๕)

๓๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ศึกษาความรูCพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวขCองกับโครงสรCาง หนCาที่ กลไก และการ
ควบคุมการทํางานของเซลล อวัยวะ และระบบต@าง ๆ ภายในร@างกาย ไดCแก@ เซลลและเนื้อเยื่อ ระบบห@อหุCมร@างกาย
ระบบกระดูก ระบบกลCามเนื้อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุCมกัน และระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งการทํางาน
ประสานกันของระบบต@าง ๆ เพื่อนําไปสู@การทรงสภาพปกติภายในร@างกาย และศึกษาหุ@นจําลองการทํางานของ
ร@างกายหรือร@างอาจารยใหญ@ในหCองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Basic concepts and fundamental knowledge of cell structures and functions of different
organ systems such as cell and tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system,
nervous system, immune system and cardiovascular system. It also deals with the mechanisms
of regulation of cell-organ-systems integration and adaptations in order to keep the body in a
homeostatic state. The study of functions of body via model or cadaver in Anatomy and
Physiology laboratory
นวสธ ๒๑๐ กายวิภาคศาสตร@และสรีรวิทยา ๒
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 210 Anatomy and Physiology 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH209 ก@อน
ศึกษาความรูCพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวขCองกับโครงสรCาง หนCาที่ กลไก และการ
ควบคุมการทํางานของเซลล อวัยวะ และระบบต@าง ๆ ภายในร@างกาย ไดCแก@ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ@ายปŽ สสาวะ ระบบสืบพั นธุ และระบบต@อมไรCท@อ รวมทั้ งการทํางานประสานกันของระบบต@าง ๆ เพื่ อ
นําไปสู@การทรงสภาพปกติภ ายในร@างกาย และศึ กษาหุ@ น จํ าลองการทํ างานของร@างกายหรือร@างอาจารยใหญ@ ใน
หCองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Basic concepts and fundamental knowledge of cell structures and functions of different
organ systems such as respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system
and endocrine system. It also deals with the mechanisms of regulation of cell-organ-system
integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state. The study of
functions of body via model or cadaver in Anatomy and Physiology laboratory
นวสธ ๒๑๑ จุลชีววิทยาและภูมิคุ-มกัน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 211 Microbiology and Immunology
เงื่อนไข:
เรียนวิชา SCBI 114 ก@อน
การศึกษาความรูCพื้นฐานของจุลชีพก@อโรคต@าง ๆ ไดCแก@ แบคทีเรีย ไวรัส และรา ในดCานต@าง ๆ ไดCแก@ ปŽจจัย
ที่ก@อใหCเกิดโรค กลไกการรุกรานของจุลชีพเขCาสู@ร@างกาย การติดต@อ การตรวจแยกชนิดของจุลชีพและแนวทางการ
ปh องกั น โรค ความรูCพื้น ฐานของระบบภู มิคุCมกัน ของร@ างกายและกลไกต@าง ๆ ที่ ใชCในการต@ อตC านสิ่งแปลกปลอม
วิธีการตรวจวินิจฉัยดCวยวิธีการทางวิทยาภูมิคุCมกัน และฝ›กปฏิบัติการในหCองปฏิบัติการจุลชีววิทยา

๔๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Basic concepts and fundamental knowledge of pathogenic microorganisms such bacteria,
viruses and fungi. The study issues are associated with factors of cause disease, invasive
mechanism of pathogen, contagion, isolation and identification of pathogen, prophylaxis;
fundamental knowledge of the immune system, against mechanism of the body to antigen and
immune techniques for diagnosis and practice in the microbiology laboratory
นวสธ ๒๑๒ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 212 Public Health Parasitology and Entomology
เงื่อนไข:
หลักการในปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย สัณฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต การก@อโรค อาการทางคลินิก
การตรวจวินิจฉัย การติดเชื้อและการแพร@กระจายเชื้อ การปhองกัน รักษา และควบคุมโรคปรสิตและสัตวขาปลCอง
พาหะ ไดCแก@ โปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตวขาปลCอง รวมถึงศึกษาสัณฐานวิทยาในหCองปฏิบัติการ
Concepts in public health parasitology and entomology; morphology, life cycle, infection,
clinical symptom, diagnosis, prevention, treatment, and the control of parasitic diseases and
vectors including protozoa, nematodes and arthropods , study the morphology in laboratory
นวสธ ๒๑๗ โภชนาการในงานสาธารณสุข
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 217 Nutrition in Public Health
เงื่อนไข:
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของชุมชน ความตCองการสารอาหารในร@างกาย แนวทางการบริโภค
อาหารบําบัดโรค วิธีการประเมินภาวะโภชนาการขั้นตCน สถานการณปŽญหาสาธารณสุขดCานอาหารและโภชนาการ
กลยุทธและแผนงานการดําเนินงานปhองกันและแกCไข ฝ›กตรวจหาสารตกคCางในอาหารและประเมินภาวะโภชนาการ
Food and nutrition for community health; nutrient requirement, dietary guidelines,
therapeutic diet, simple methods for the nutritional assessment, situations of public health
nutrition; strategies and planning for preventing and solving nutritional problems, practices in
food contaminants and evaluation in nutritional problems
๒.๒ กลุ4มวิชาชีพสาธารณสุข
นวสธ ๒๑๓
NWPH 213
เงื่อนไข:

หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
โรคติดเชื้อและโรคไม4ติดต4อ
๓ (๓-๐-๖)
Infectious diseases and Non-communicable Disease
-

๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ความหมายของโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่พบบ@อยในประเทศไทย โรคอุบัติใหม@และโรคอุบัติซ้ํา ธรรมชาติของ
การเกิดโรค ปŽจจัยเสี่ยงของโรคติดเชื้อ การติดต@อ การปhองกันและควบคุมโรค ความสําคัญทางสาธารณสุขของโรค
ติดเชื้อ
ความหมายของโรคไม@ติดต@อ สภาวะของกลุ@มโรคที่เกิดจากวิถีการดําเนินชีวิต เนื่องมาจากการพัฒนาและ
การปรับตัว กลุ@มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะต@าง ๆ ของร@างกาย กลุ@มโรคที่เกิดจากพยาธิสภาพทางสังคม
มลพิษทางสภาวะแวดลCอม และการบริโภคสารที่เปGนอันตรายต@อสุขภาพ ธรรมชาติของการเกิดโรค การประเมิน
ปŽจจัยเสี่ยง และความรุนแรงของโรค การแกCไขปŽญหาสาธารณสุขอันเกิดจากโรคเหล@านี้

Definitions of infectious diseases, common infectious disease in Thailand, emerging and
re-emerging diseases; the natural history of these disease, risk factors, causative agents; the mode
of transmission, prevention and disease control; the solution related to these public health
problems
Definitions of non-communicable diseases and unhealthy life styles as result of the
socio-economic development, degenerative diseases, diseases of social pathology, diseases or
undesirable conditions caused by environmental pollutions and unhealthy consumption
behaviors; the natural history of these diseases; as assessment of risk factors and severity of the
problems, the solution related to these public health problems
นวสธ ๒๑๘ อนามัยสิ่งแวดล-อม ๑
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 218 Environmental Health 1
เงื่อนไข:
กรอบงานอนามัยสิ่งแวดลCอม การจัดการและการควบคุมมลพิษ น้ําเสีย อากาศ เสียง กัมมันตภาพรังสี เหตุ
รําคาญ กากของแข็ง กากของเสียอันตราย การจัดหาน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานที่ สถานที่
พักผ@อนหย@อนใจ และฝ›กการประเมินความเสี่ยงดCานสิ่งแวดลCอมและระบบนิเวศน
Environmental health concept, pollution management and control of water, wastewater,
air, noise, ionization and non-ionization radiation, nuisance ,solid and the hazardous waste water
supply systems; food sanitation, building sanitation, recreational area, an assessment skills of
human health and ecological risk
นวสธ ๓๑๓
NWPH 313
เงื่อนไข:

การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
-

๓ (๓-๐-๖)

๔๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปรัชญาและหลักการบริหารงาน ที่มีความสัมพันธกับการบริหารงานสาธารณสุข ไดCแก@ หลักในการวางแผน
งาน การจัดองคการ การจัดเจCาหนCาที่ การอํานวยการ และการควบคุมงานโดยละเอียด
Philosophy and principles of public administration related to public health administration
e.g. principles of planning, organizing, staffing, directing and controlling etc.
นวสธ ๓๑๔ การบริบาลปฐมภูมิ ๑
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 314 Primary Care 1
เงื่อนไข:
หลักการบูรณาการงานส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ’“นฟูสภาพเบื้องตCน การซัก
ประวั ติ แ ละการตรวจร@ า งกายเบื้ อ งตC น หลั ก การปฐมพยาบาลเบื้ อ งตC น และหลั ก การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งตC น
ปฏิบัติการกูCชีพ (CPR) ยาสามัญประจําบCาน เวชภัณฑที่ใชCบ@อย และการส@งต@อผูCป”วย ฝ›กทดลองทักษะหัตถการใน
การใหCบริการสุขภาพ บนพื้นฐานการรักษาแบบองครวม ตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด การประเมินและแกCไข
ปŽญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และการฝ›กปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

Principles of the integration of health promotion, health prevention, treatments and
rehabilitation; taking basic history and health examination; principles of first aids for patient
support and principles of the initial treatment, CPR, OTC drug and transfer; skill training
procedure for health service based on holistic care by law; an assessment and health problems
solving in individual, family and community level and practice in hospital
นวสธ ๓๑๕ ชีวสถิติ
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 315 Biostatistics
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา NWPH 214 ก@อน
บรรยาย ชีวสถิติ ระดับการวัดของตัวแปร สถิติเชิงพรรณนา (เปอรเซ็นไทล การจําแนกประเภทไขวC การ
แจกแจงความถี่ สถิติ ชีพและอนามัย การวางมาตรฐานการเปรียบเที ยบอัตราทางสถิติชีพ การวัด แนวโนCมเขCาสู@
ส@วนกลางของขCอมูลดิบและขCอมูลจัดช@วง การวัดการกระจายของขCอมูล การวัดความเบCของขCอมูล การวัดความโด@ง
ของขC อมู ล ) สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (การประมาณค@ า การทดสอบสมมติ ฐ าน การทดสอบแบบที การวิ เคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหดCวยสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบแบบไค-สแควร การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน
การวิเคราะหการถดถอยแบบง@าย, การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ, การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาค)
การฝ‰ ก ปฏิ บั ติ การวิ เ คราะหขC อ มู ล ดC ว ยโปรแกรม SPSS for Windows การเตรี ย มขC อ มู ล เพื่ อ การ
ประมวลผล (การลงรหัส การบรรณาธิกร การแปรสภาพขCอมูล) การประมวลผลขCอมูลที่สอดคลCองกับภาคบรรยาย
(สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน) และการนําเสนอหรือแสดงผลลัพธ

๔๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Biostatistics, level of measurement, desciptive statistics (percentiles, cross-tabulation,
frequency distribution, vital and health statistics, direct and indirect standardization, measure of
central tendency, measure of dispersion, measure of skewness, measure of kurtosis), inferential
statistics (estimation, hypothesis testing, T-Test, analysis of variance, nonparametric statistics, chisquare test, pearson product moment correlation, simple regression analysis, multiple regression
analysis, binary logistic regression analysis)
Statistical Package for Social Science, Input Data ( Coding, Editing, Transforming) , Processing
(Descriptive Statistics, Inferential Statistics), Output

นวสธ ๓๑๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต@
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 316 Principles of Epidemiology and Its Application
เงื่อนไข:
หลั กการทางวิ ทยาการระบาด ธรรมชาติ ของการเกิ ด โรค หลั กการควบคุ ม โรค รู ป แบบการศึ ก ษาทาง
วิทยาการระบาด การประยุกตหลักวิทยาการระบาดในการเฝhาระวังโรค การสอบสวนโรค ควบคุมปhองกันโรค และ
การวินิจฉัยชุมชน รวมถึงการฝ›กสอบสวน เฝhาระวังโรคในโรงพยาบาลและชุมน
Principles of epidemiology, natural history of disease, principles of disease control,
epidemiological study designs, application of epidemiology in surveillance, outbreak investigation
and control and prevention, and community health status, practices the surveillance in hospital
and community

นวสธ ๓๑๘ การส4งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 318 Health Promotion and Health Behavior
เงื่อนไข:
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับ การส@งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติดCานการส@งเสริม
สุขภาพ การดําเนินงานและประเมินผลดCานการส@งเสริมสุขภาพ การฝ›กถ@ายทอดเทคโนโลยีดCานการส@งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรทางสาธารณสุขสู@บุคคล และชุมชน
Concepts, principles of health promotion, health behaviors; theories and practices of
health promotion and health behaviors; an implementation, evaluation and technology transfer
from health personnel to people and the community
นวสธ ๓๒๐
NWPH 320
เงื่อนไข:

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา
Introduction to Occupational Health and Safety
๔๔

๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ความหมาย แนวคิด การพัฒนา ของงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดลCอมในการทํางาน การ
คาดการณล@วงหนCาดCานสิ่งแวดลCอม การตระหนักรูC การประเมินความเสี่ยง การปhองกันและควบคุมหรือขจัดปŽจจัย
เสี่ยงผูCประกอบชีพในชุมชน ปŽญหาสภาพแวดลCอมในการทํางานดCานกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยะศาสตร ความ
ปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพ และฝ›กปฏิบัติการในโรงงาน
Definition, concept, development and problem of occupational health safety and
environment; anticipation, recognition, evaluation, prevention and control of the risk from
working environment in community, physical, chemical, biological, ergonomics, safety,
occupational diseases and practices the occupational health and safety skills in factory
นวสธ ๓๒๑ กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล-อม
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 321 Public Health and Environment Laws
เงื่อนไข:
หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเกี่ยวขCองกับ กฎหมายการแพทย สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลCอม ศึ กษากฎหมายที่
เกี่ ย วขC องกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ของผูC ป ระกอบวิช าชี พ ทางดC า นการแพทยและสาธารณสุ ข กฎหมายอาหาร
กฎหมายยาและสถานพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
Principles of law related to the medical, public health and the environment laws;
Studying law related to medical and public health practice, professional law, food law, medicine
law, medical laws and decentralization
นวสธ ๓๒๖ การฝ‰กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
๓ (๐-๑๘-๙)
NWPH 326 Public Health Professional Field Training
เงื่อนไข:
ตCองเรียนทุกรายวิชาของชั้นปKที่ ๓ ก@อน
ประยุกตความรูCภาคทฤษฎีที่ไดCศึกษาในหCองเรียนและภาคปฏิบัติที่ไดCศึกษามาจากหCองปฏิบัติการในการฝ›ก
ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับ การส@งเสริมปhองกันสุขภาพ การรักษาสุขภาพเบื้องตCน การฟ’“นฟูสุขภาพ และงานพัฒ นา
สุขภาพอนามัยชุมชน ในหน@วยงานที่ใหCบริการสุขภาพและ/หรือองคกรปกครองส@วนทCองถิ่น

Apply their theoretical knowledge obtained from the classroom and practice in laboratory
rooms to the real practice field in health promotion, health prevention, basic treatment, health
rehabilitation and community health development in health care units and/or local
administrative organizations
๒.๓ กลุ4มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สาขาสาธารณสุขชุมชน)
๒.๓.๑ กลุ4มรายวิชาส4งเสริมการเรียนรู-และการให-คําปรึกษาด-านสุขภาพ
๔๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)

นวสธ ๓๒๓ การฟ•Žนฟูสุขภาพชุมชน
NWPH 323 The community health recovery
เงื่อนไข:
ความหมายของสุขภาพชุมชน องคประกอบของสุขภาพชุมชน สถานการณสุขภาพชุมชน สิ่งที่ตCองพิจารณา
เกี่ยวกับสุขภาพชุมชน โครงสรCางชุมชน ความสัมพันธในชุมชน พลวัตของวิถีชีวิต ความเขCาใจต@อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูCร@วมกัน แนวทางในการฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน การคืนขCอมูลใหCชุมชน การสรCางพลังอํานาจ ระบบเครือข@าย
วิสัยทัศนชุมชน และการดึงศักยภาพของชุมชน
Meaning of community health, element of community health, situation of community
health, considerations of community health; community structures, the inter-relationship of the
community, dynamic way of life; understanding change, mutual learning; ways of recovery
community health; data reflection, empowerment, network, community vision and how to pull
out the community potentiality
นวสธ ๓๒๔ อนามัยสิ่งแวดล-อม ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 324 Environmental Health 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH 218
การประเมินปริมาณน้ําเสีย คุณภาพน้ําเสียทางกายภาพ, เคมี, วิทยา บีโอดี ซีโอดี น้ําหนักบรรทุกความ
สกปรก บ@อตกตะกอน บ@อปรับสภาพการไหล การบําบัดนําเสีย โดยวิธีกายภาพ เคมีและชีววิทยากฎสมดุลของสารที่
เกี่ยวขCองกับน้ําเสีย การกําจัดตะกอนส@วนเกิน ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับขยะ ขยะอันตราย การนําขยะกลับมาใชC
ประโยชน ฝ›กใหCความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสียและขยะในชุมชน
Wastewater management , an access to the quantity and quality of wastewater ,flow,
physical; chemical, biological characteristics as Biological Oxygen Demand ( BOD) , Chemical
Oxygen Demand ( COD) ; organic loading conditions of sedimentation tank, equalization tank,
physical, chemical, biological treatments for wastewater; water balance in process, concepts of
reused and the recycle process and practicing waste management in the community

นวสธ ๓๒๕
NWPH 325
เงื่อนไข:

การให-คําปรึกษาทางสุขภาพ
Health Counseling
-

๒ (๑-๒-๓)

๔๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการใหCคําปรึกษา และวิธีการในการพัฒนาตนเองสู@การเปGนผูCใหCคําปรึกษาทาง
สุขภาพ และการฝ›กปฏิบัติการใหCคําปรึกษาทางสุขภาพ
Concepts, principles, theories of health counselling, and methods in self improvement to
be health counselors by practicing health counselling
นวสธ ๔๑๓ สุขภาพจิต
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 413 Mental Health
เงื่อนไข:
สาเหตุและปŽจจัยที่มีผลกระทบต@อสุขภาพจิตของบุคคลและชุมชน วิเคราะหและจําแนกพฤติกรรมที่ปกติ
และที่ เบี่ ย งเบนไปจากปกติ ตั้ งแต@ เริ่ มมี ปŽ ญ หา เขC าใจวิธี การจั ด การ และปh องกัน ปŽ ญ หาสุ ขภาพจิ ต การส@งเสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ขอบข@ า ยงานสุ ข ภาพจิ ต งานสุ ข ภาพจิ ต ในระบบการใหC บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และแหล@ งบริ ก าร
สุขภาพจิตในชุมชน และฝ›กปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช
Causes and factors affecting the mental health of individual and community; an analysis
and discrimination between well-being and deviant behaviors; understanding causes of problems
coping and protecting mental disorder and diseases including the health promotion, the scope of
mental health service, the system of the mental health service, and mental health providers in
community, practices mental health skills in psychiatric hospital
๒.๓.๒ กลุ4มรายวิชาประยุกต@การตรวจประเมินสุขภาวะและการบําบัดเบื้องต-น
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๒๑๕ ประชากรกับผลกระทบทางด-านสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 215 Population and health Effects
เงื่อนไข:
ปฏิสัมพันธระหว@างขนาดของประชากร องคประกอบของประชากร การกระจายของประชากรตามพื้นที่
ภาวะการตาย ภาวะเจริ ญ พั น ธ และการยC ายถิ่ น ปฏิ สั มพั น ธระหว@ างปรากฏการณทางประชากรกั บ ปŽ จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลCอม
Interactions between population size, population composition, spatial distribution,
mortality, fertility and migration; interactions between demographic phenomena and socioeconomic and environmental factors
นวสธ ๓๒๒
NWPH 322
เงื่อนไข:

ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Sanitation
-

๔๗

๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ความเปGนพิษของอาหารและสารอาหารที่มีต@อสุขภาพของผูCบริโภค พิษวิทยาอาหาร การปนเป’“อน และ
การเจือปนของวัตถุมีพิษในอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร สุขลักษณะ และสุขอนามัยส@วนบุคคลของบุคลากร
ผูCผลิตอาหาร สุขาภิบาลโรงงานอาหาร การพัฒนาโปรแกรมดCานสุขาภิบาลอาหาร ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตCองใน
กระบวนการผลิตอาหาร การวิเคราะห และควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต ตลอดจนกฎหมาย และมาตรฐานที่
เกี่ยวขCองกับอาหารและฝ›กตรวจหาสารตกคCางของอาหารในชุมชน
An introduction to toxicity of food and nutrients effecting consumer health; food
toxicology, contamination, and adulteration of hazard food additive; hygiene in food processing,
hygiene and personal hygiene of food handlers; sanitation of food industry, the development of
food sanitation programs, Good Manufacturing Practice (GMP), hazard analysis and critical control
point (HACCP), including regulations and standards of food, practices in food contaminants and
evaluation in community
นวสธ ๔๐๗ การบริบาลปฐมภูมิ ๒
๒ (๒-๑-๓)
NWPH 407 Primary Care 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH 314 ก@อน
แนวคิดและความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต@อการดูแบบสุขภาพโดยองครวมของบุคคล รวมถึงอนามัย
แม@และเด็ก อนามัยวัยเจริญพันธ การดูแลผูCสูงอายุ หลักการเยี่ยมบCาน การดูแลผูCป”วยระยะสุดทCาย โรคที่พบบ@อยใน
ชุมชน การดูแลสุขภาพ และฝ›กส@งเสริมสุขภาพของบุคคลตามกลุ@มวัยในชุมชน
Primary care concept, responsibility of public health providers in the holistic system across
lifespan including maternal-child health, reproductive health, and elderly; home visit, palliative care,
common diseases in the community; health care and practice in health promotion at different age
groups in the community
นวสธ ๔๑๔ อนามัยครอบครัว
๒ (๒-๐-๔)
NWPH 414 Family Health
เงื่อนไข:
ความรูCและแนวคิดพื้น ฐานอนามัยครอบครัว การเจริญ เติบโตและพัฒ นาการของเด็กและวัยรุ@น ปŽญ หา
สุขภาพที่พบบ@อยของแต@ละกลุ@มอายุ สัมพันธภาพของครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว ปŽจจัยที่มีผลต@อสุขภาพ
เด็ ก วั ย รุ@ น วั ย ทํ า งาน และวั ย สู งอายุ รู ป แบบการส@ งเสริ ม สุ ข ภาพและปh อ งกั น โรค เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องสมาชิ ก
ครอบครัว
Knowledge and basic concept in family health, normal growth and development of
children and adolescents; common health problems of each age group and family relationships,
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domestic violence; factors affecting the health of children, adolescents, adult and the elderly;
health promotion and disease control programs for the health of family members

๒.๓.๓ กลุ4มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๒๑๖ การวินิจฉัยชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 216 Community Diagnosis
เงื่อนไข:
ความหมายของการวินิจฉัยชุมชน ความจําเปGนในการวินิจฉัยชุมชน การศึกษาชุมชน การคCนหาปŽญหาและ
ความตCองการของชุมชน ขCอมูลที่จําเปGน การเก็บขCอมูล การจัดลําดับความสําคัญของปŽญหา ฝ›กการวิเคราะหสาเหตุ
ของปŽญหา และวางแผนการแกCไขปŽญหา
Meaning of community diagnosis, the necessary of community diagnosis, community
study, the search for problems and needs assessment; the need of information, data collection,
priority setting of problems, problems analysis, planning for problems solving
นวสธ ๔๑๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 410 Occupational Health and Safety in Community
เงื่อนไข:
ตCองเรียนรายวิชา NWPH 320 ก@อน
พื้ น ฐานความปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ ในชุ ม ชน อุ ต สาหกรรม สาเหตุ ธ รรมชาติ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ
อุบัติการณ อุบัติภัยสาธารณะ การใชCรถ การจราจร การบันทึก การประเมินผล ความถี่ ความรุนแรง การรายงาน
การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ หลักการปhองกันควบคุมอุบัติเหตุ การส@งเสริมความปลอดภัย อุปกรณปhองกัน
อันตรายส@วนบุคคล ฝ›กทําโครงการความปลอดภัยในชุมชน ในงานภาคเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดต@าง ๆ และอุตสาหกรรมครัวเรือน
Fundamental of occupational safety in the community; causes and nature of accidents
and incidents for public traffic accident road safety; an evaluation of safety practices, injury
records, an assessment of frequency and severity of accident; principles of prevention and
control of accidents, safety promotion protective equipment, safety programs in the community
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นวสธ ๔๑๑ การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 411 Project Planning and Evaluation in Public Health
เงื่อนไข:
เทคนิคการวางแผน การเขียนโครงการ ความหมายของการวัดและการประเมิน หลักการวัดและประเมินผล
ทฤษฎี การวัด และประเมิน ผล ดัช นี ชี้ วัด เกณฑการประเมิน เครื่องมือ การวิเคราะหและประเมิ น ผลขCอมู ลของ
โครงการทางสาธารณสุข และการฝ›กวางแผนและประเมินโครงการทางสาธารณสุขในชุมชน
Planning, project writing, meaning of measurement and evaluation; principles of
measurement and evaluation; theory of measurement and evaluation; indicators; evaluation
criteria of measurement; data analysis and evaluation of measurement data in the project and
evaluation in public health project in the community

นวสธ ๔๑๖ การฝ‰กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย
๓ (๐-๑๒-๖)
NWPH 416 Health Development Field Training
เงื่อนไข:
ตCองเรียนรายวิชา NWPH 216 และ NWPH 411 ก@อน
การศึกษาชุมชน การประเมินสถานภาพอนามัย การวิเคราะหสาเหตุของปŽญหาหรือความจําเปGน การ
จัดลําดับความสําคัญ การจัดทําแผน การดําเนินการแกCไขปŽญหาและประเมินผลอย@างมีส@วนร@วม
Community study, health status assessment, problem analysis or need assessment;
priority setting, planning, operation and evaluation, an emphasis on the community participation
๒.๓.๔ กลุ4มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด-านสุขภาพชุมชน
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๓๑๗ วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 317 Health Information Science
เงื่อนไข:
บันทึกและทํารายงานในเรื่องระบบสารสนเทศทางสุขภาพ และการแพทยในประเทศไทย และประเทศอื่น
เพื่อใชCในการวางแผนและประเมินโปรแกรมสุขภาพ หัวขCอเกี่ยวกับการบันทึกและรายงานอัตราตาย อัตราการเกิด
โรค และสารสนเทศที่เกี่ยวขCองกับสุขภาพในระดับต@าง ๆ หลากหลาย เช@น ในหมู@บCาน ตําบล จังหวัด และภาค งาน
ปฏิบัติของแต@ละบุคคลตCองการรวมถึงการศึกษาดCวยตนเองสําหรับประชากรที่เลือกเพื่อทราบระบบ ปŽญหา และการ
ประยุกต และฝ›กการใชCงานระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
Records and reports of the health and medical information systems in Thailand and other
countries for planning and evaluating health programs; the topics covering records and reports of
๕๐
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mortality, morbidity and other health-related information at various levels, such as in villages,
districts, provinces and regions; individual practical work including the self-study of a chosen
community for its systems, problems, and applications and practice in health information
systems
นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 412 Research Methodology in Public Health
เงื่อนไข:
หลักการวิจัยทางดCานสาธารณสุข จรรยาบรรณการวิจัย ตัวแปรและการวัด การสรCางกรอบแนวคิดการวิจัย
การสรC างแบบสอบถาม ขนาดตั ว อย@า งและวิ ธี การสุ@ มตั วอย@ าง การใชC ส ถิ ติ การวิจั ย การสื บ คC น ทางอิ น เตอรเนต
รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาและการทดลอง หลักการเขียนเอกสารอCางอิง การฝ›กเขียนโครงร@างวิจัยทางสาธาร
ธารณสุข
Principles of research in public health work, variables and measurement, research
conceptual framework, the construction of questionnaire, finding out the number of sample size
and sampling method use of suitable statistic, finding out information from the internet, how to
develop proposal research in public health

๒.๓.๕ กลุ4มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
จํานวนหน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ@
๓ (๐-๙-๓)
NWPH 415 Term paper
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH 412 ก@อน
การทําวิจัยในประเด็นปŽญหาดCานสาธารณสุข โดยอยู@ในความดูแลและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาภาค
นิพนธ
Research on public health problems under the supervision and guidance of the term
paper advisor(s)
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน4งและคุณวุฒิของอาจารย@
๓.๒.๑ อาจารย@ผู-รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
๑

ตําแหน4ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ชื่อ-นามสกุล
ทาง
ปCที่สําเร็จการศึกษา
วิชาการ
นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ อาจารย - อนุ มั ติ บั ต รเวชศาสตร
ปh อ งกั น (ระบาดวิ ท ยา)
แพทยสภา,พ.ศ. ๒๕๓๘
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
- ประกาศนี ย บั ต ร Field
๔-๕๐๐๗-๐๐๐๐x-xx-x
Epidemiology Training
Program กองระบาด
วิ ท ยา กระทรวง
สาธารณสุ ข , พ.ศ. ๒๕๓๗
- พ.บ. (แพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต ) มหาวิ ท ยาลั ย
๕๒

ผลงานทางวิชาการล4าสุดในรอบ
๕ ปC
มนทกานติ์ โอประเสริ ฐสวั สดิ์ , สุ ภา
ภรณ คํ าเรื องฤทธิ์ , นิ วั ต อุ ณ ฑ
พั น ธุ , วิ ล า ภ ร ณ เท พ ผ ส ม .
รายงานโครงการสถานการณเฝhา
ระวั ง การตั้ ง ครรภแม@ วั ย รุ@ น ใน
จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๙.
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ตําแหน4ง
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คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปCที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล4าสุดในรอบ
๕ ปC

เชี ย งใหม@ , พ.ศ. ๒๕๓๓

๒

นางวิลาภรณ เทพผสม

อาจารย

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล,
พ.ศ. ๒๕๓๓
- อบรมหลักสูตรการ พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี, พ.ศ.
๒๕๒๙
- ป.พย. (ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและการผดุง
ครรภชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช
พิษณุโลก, พ.ศ. ๒๕๒๕

วิ ล าภรณ เทพผสม, สุ ภ าภรณ
คํ าเรื อ งฤท ธิ์ , ม น ท ก าน ติ์ โอ
ประเสริฐสวัสดิ์, นิวัต อุณ ฑพันธุ,
รายงานโครงการ สถานการณความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยเด็ ก
และเยาวชนหรือวัย รุ@น ในจั งหวั ด
นครสวรรค พ.ศ.๒๕๖๐.

อาจารย

- วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๕๕
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๙

Moophayak K, Sukontason
K.L., Ruankham W., Tomberlin
J.K., Bunchu N. 2017. Variation
in the time of colonization of
broiler carcasses by carrion
flies in Nakhonsawan
Province, Thailand. J Med
Entomol. 54(5): 1157-66.

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๕๔๐๖-๐๐๑๖x-xx-x

๓

นายกิตติคณ
ุ หมู@พยัคฆ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๑-๖๐๙๙-๐๐๐๐x-xx-x
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ที่
๔

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจารุวรรณ ผลเจริญ

ตําแหน4ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๑๔๙๙-๐๐๓๑x-xx-x

๕

นางสาวมรกต สรCอยระยCา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๕-๕๓๐๕-๐๐๐๙x-xx-x

อาจารย

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปCที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล4าสุดในรอบ
๕ ปC

- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
๒๕๕๓
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๖
- วท.บ. (รังสีเทคนิค)
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๒
- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตรและ
ชีววิทยาโครงสรCาง) คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,
พ.ศ. ๒๕๕๕
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.
๒๕๔๘

Poljaroen J, Tinikul R,
Anuracpreeda P, Sobhon P,
Tinikul, Y. The expression and
distribution of a leptin
receptor in the central
nervous system, digestive
organs, and gonads of the
giant freshwater prawn,
Macrobrachium rosenbergii.
Acta Histochem. 2018; 120:
373-384.

๕๔

Prathoomthong S,
Tingthanatikul Y, Lertvikool S,
Rodratn N, Waiyaput W,
Dittharot K, Sroyraya M,
Sophonsritsuk A. The Effects
of Dienogest on Macrophage
and Natural Killer Cells in
Adenomyosis: A Randomized
Controlled Study.
International journal of
fertility & sterility. 2018 Jan;
11(4):279.
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๓.๒.๒ อาจารย@ประจําหลักสูตร
ไดC แ ก@ อาจารยประจํ า /ผูC ช@ ว ยอาจารย/บุ ค ลากรจากโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน4งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปCที่สําเร็จการศึกษา
๑
อาจารย
อนุ มั ติ บั ต รเวชศาสตรปh อ งกั น
นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
(ระบาดวิ ท ยา) แพทยสภา,พ.ศ.
๒๕๓๘
ประกาศนี ย บั ต ร Field
Epidemiology Training
Program กองระบาดวิ ท ยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ,
พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.บ. (แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต )
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม@ , พ.ศ.
๒๕๓๓
๒
อาจารย
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขา
นางวิลาภรณ เทพผสม
วิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
๒๕๓๓
ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและการผดุงครรภชั้นสูง)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราชพิษณุโลก, พ.ศ. ๒๕๒๕
๓
นายกิตติคุณ หมู@พยัคฆ
อาจารย
วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.๒๕๕๕
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ. ๒๕๔๙
๔
อาจารย
นางสาวจารุวรรณ ผลเจริญ
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.๒๕๔๖
๕๕
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน4งทางวิชาการ

๕

นางสาวมรกต สรCอยระยCา

อาจารย

๖

นายนิวัติ อุณฑพันธ

ผูCช@วยศาสตราจารย

๗

นายวีระเดช มีอินเกิด

ผูCช@วยศาสตราจารย

๘

นางสาวศศิมา วรหาญ

อาจารย

๙

นางสาวสุภาภรณ คาเรืองฤทธิ์

อาจารย

๕๖

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปCที่สําเร็จการศึกษา
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ. ๒๕๔๒
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตรและชีววิทยา
โครงสรCาง) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
๒๕๕๕
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.
๒๕๔๘
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
พ.ศ. ๒๕๓๒
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๒๕
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.ม. (นิเวศวิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.
๒๕๕๑
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลCาเจCาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๒
วท.ด.(เภสัชศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ . ศ . ๒๕๕๘
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยแม@โจC, พ . ศ.๒๕๔๙
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยแม@โจC, พ.ศ. ๒๕๔๖
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร)
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน4งทางวิชาการ

๑๐

นางสาวจุฑารัตน แสงกุล

อาจารย

๑๑

นายศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร

อาจารย

๑๒

นางสาวพรพิรัตน คันธธาศิริ

อาจารย

๑๓

นางสาวภัสรา วิจิตรตรานนท

อาจารย

๑๔

นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ

อาจารย

๑๕

นายทวีศักดิ์ ชูมา

อาจารย

๕๗

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปCที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗
ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลCอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลCอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลCาเจCาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓
ปร.ด. (เคมีอินทรีย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตร, พ.ศ. ๒๕๔๕
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น, พ.ศ. ๒๕๕๘
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น, พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น, พ.ศ. ๒๕๔๐
ปร.ด. (เทคโลโลยีชวี ภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลCา
ธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๙
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘
วท.บ.(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กาลังศึกษาอยู@
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน4งทางวิชาการ

๑๖

นางสาววรรณา ประยุกตวงศ

รองศาสตราจารย

๑๗

นายเอกลักษณ คันศร

อาจารย

๑๘

นางรวีวรรณ ตันสุวัฒน

ผูCช@วยอาจารย

๑๙

นายฤทธิรงค พันธุดี

ผูCช@วยอาจารย

๒๐

นางสาววรารัตน หนูวัฒนา

ผูCช@วยอาจารย

๒๑

นายอนุสรณ อุดปลCอง

ผูCช@วยอาจารย

๒๒

นางสาวอาภัสรา เตโช

ผูCช@วยอาจารย

๕๘

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปCที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
ศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.
๒๕๔๐
วศ.บ. (ชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๒๗
วท.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ. ๒๕๕๗
วบ.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ. ๒๕๔๗
พย.ม. (เวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.๒๕๕๗
วท.บ (พยาบาลและผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.๒๕๒๘
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร (สุขศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๒
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร (โรคติดเชื้อ
และวิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๒
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.บ. (อนามัยชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก@น พ.ศ.๒๕๖๐
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน4งทางวิชาการ

๒๓

นางสาวชลธิชา จับคลCาย

ผูCช@วยอาจารย

๒๔

นายภาสกร ภมรคุณานนท

นักวิชาการ

ภาควิชา -

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปCที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๔
พย.ม. (พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๙
พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
วิทยาลัยพยาบาลลรมราชชนนีอุตรดิตถ
พ.ศ.๒๕๕๔
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลCา
พระนครเหนือ, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

๓.๒.๓ อาจารย@ประจําจากคณะต4าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) คณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามความเหมาะสม
๓.๒.๔ อาจารย@พิเศษ
อาจารยหรื อ ผูC ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ ความรูC ค วามเชี่ ย วชาญจากหน@ ว ยงานภายนอก เช@ น
สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห@ งชาติ (สปสช.) สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ
สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บล/เมื อ ง แพทย-พยาบาลจากโรงพยาบาล หรื อ หน@ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วขC อ ง เปG น ตC น
ที่หลักสูตรพิจารณาเชิญมาบรรยายใหCความรูCแก@นักศึกษาในรายวิชาต@าง ๆ ของหลักสูตร ตามความเหมาะสม โดย
ไดCรับค@าตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๕ อาจารย@พี่เลี้ยง
ผูCที่ไดC รับ แต@งตั้งจากหน@วยงานที่นั กศึกษาไปเรียนรูC/ฝ› กงาน/ฝ›กประสบการณ ไดCแก@ ศู นยอนามัยที่ ๓
นครสวรรค โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล
ชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเทศบาล และองคการบริหารส@วนตําบล
ในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัดบริการของวิทยาเขต ไดCแก@ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร เพชรบูรณ
หรื อ พื้ น ที่ จั งหวั ด อื่ น ๆ เปG น ตC น โดยใหC มี ห นC า ที่ ดู แลนั ก ศึ ก ษาตลอดช@ ว งการเรี ย นรูC / ฝ› ก งาน/ฝ› ก ประสบการณ
(ระหว@างชั้นปKที่ ๒-๔) โดยไดCรับค@าตอบแทนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๔. องค@ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ@ภาคสนาม (การฝ‰กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ-ามี)
นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รมี ก ารฝ› ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ใหC เกิ ด ทั ก ษะทางดC า นวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ทั้ งใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
องคกรปกครองส@ ว นทC อ งถิ่ น หน@ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วขC อ งในเขตพื้ น ที่ ๗ จั งหวั ด บริ ก ารของวิ ท ยาเขต ไดC แ ก@
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร เพชรบูรณ และจังหวัดอื่น ๆ ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา
(กรณี ที่ เ ปG น นั ก ศึ ก ษาทุ น ) ตามความเหมาะสมที่ อ าจารยประจํ า หลั ก สู ต ร/อาจารยผูC รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าฝ› ก
ประสบการณดําเนินการจัดหาแหล@งฝ›กประสบการณใหC
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู-ของประสบการณ@ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรูCของประสบการณภาคสนาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และ (ร@าง)
มคอ.๑ ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแห@งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีระยะเวลาการฝ›กภาคสนาม
ไม@นCอยกว@า ๒๔๐ ชั่วโมง โดยนักศึกษาตCองผ@านการประเมินคุณลักษณะที่สําคัญ ไดCแก@
๔.๑.๑ มีทักษะและความรูCเกี่ยวกับการดําเนินงานใหCบริการทางดCานสุขภาพ
๔.๑.๒ มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของแหล@งฝ›ก
๔.๑.๓ ซื่อสัตย ตรงต@อเวลา อดทน
๔.๑.๔ สามารถทํางานร@วมกับผูCอื่นไดC
๔.๑.๕ มีทักษะดCานการสื่อสารการพูด เขียนที่ดี และมีการคิดวิเคราะหไดCอย@างเปGนระบบ
๔.๒. ช4วงเวลา
- รายวิชา นวสธ ๓๒๖ การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข จํานวน ๓ หน@วยกิต ฝ›กปฏิบัติงานในภาค
ฤดูรCอน ของชั้นปKที่ ๓
- รายวิชา นวสธ ๔๑๖ การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย จํานวน ๓ หน@วยกิต จัดใหCมีการลงชุมชนสัปดาห
ละ ๑ วัน ตั้งแต@ชั้นปKที่ ๒-๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
- ภาคฤดูรCอน ของชั้นปKที่ ๓ จัดเปGนการฝ›กปฏิบัติงานรายวิชานวสธ ๓๒๖ การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพ
สาธารณสุข เปGนเวลา ๒ เดือน โดยจัดใหCมีการนิเทศงานนักศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร
- จัดใหCมีชั่วโมงการลงชุมชนสัปดาหละ ๑ วัน โดยเริ่มตั้งแต@ชั้นปKที่ ๒-๔ ในรายวิชานวสธ ๔๑๖ การฝ›ก
ปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย โดยใหCนักศึกษานําเสนอความกCาวหนCาของการลงศึกษาชุมชนอย@างนCอยเดือนละ ๒ ครั้ง
๔.๔ จํานวนหน4วยกิต ๖ หน@วยกิต แบ@งเปGน
รายวิชา นวสธ ๓๒๖ การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข จํานวน ๓ หน@วยกิต
รายวิชา นวสธ ๔๑๖ การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย จํานวน ๓ หน@วยกิต
๔.๕ การเตรียมการ

๖๐
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๔.๕.๑ อาจารยประจําหลั กสูตรประชุ มเตรียมการหาแหล@ งฝ› กประสบการณ (โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพ
ตําบล โรงพยาบาลชุมชน และองคกรปกครองส@วนทCองถิ่น (สําหรับนักศึกษาทุน อปท.) ) ในรายวิชา นวสธ ๓๒๖ การฝ›ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
๔.๕.๒ อาจารยประจําหลักสูตรติดต@อชุมชนในพื้นที่ตําบลเขาทอง จํานวน ๑๒ หมู@บCาน และ ตําบลย@านมัทรี
จํานวน ๗ หมู@บCาน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปGนชุมชนในการฝ›กประสบการณ ในรายวิชา นวสธ ๔๑๖
การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย ตลอดช@วงชั้นปKที่ ๒-๔
๔.๕.๓ นักศึกษาลงฝ›กประสบการณในแหล@งฝ›ก / ชุมชน ที่ไดCรับมอบหมาย โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร
ติดตามนิเทศ
๔.๖ กระบวนการประเมินผล
มีการจัดเตรียมเกณฑการประเมินใหCเปGนไปอย@างยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเขCาใจในเกณฑดังนี้
๔.๖.๑ ประเมินจากผลการดําเนินงานของนักศึกษา
๔.๖.๒ ประเมินจากอาจารยพี่เลี้ยงประจําแหล@งฝ›ก
๕. ข-อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ-ามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยย4อ
รายวิชา นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ เปGนการทําวิจัยใน
ประเด็นปŽญหาดCานสาธารณสุขในพื้นที่ที่นักศึกษาสนใจ และบูรณการองคความรูCต@าง ๆ จากการเรียนการสอน โดยอยู@
ในความดูแลและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูนักศึกษาสามารถคCนควCาหาความรูC และขCอมูลเพิ่มเติมดCวยตนเองเกี่ยวกับงานวิจัยทางดCานสาธารณสุข
สามารถกําหนดหัวขCอ กลุ@มเปhาหมาย เก็บรวบรวมขCอมูล วิเคราะห แปลผล อภิปรายและสรุปผลไดC
๕.๓ ช4วงเวลา
รายวิชา นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข เรียนในภาคเรียนที่ ๑ ชั้นปKที่ ๔
รายวิชา นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ เรียนในภาคเรียนที่ ๒ ชั้นปKที่ ๔
๕.๔ จํานวนหน4วยกิต ๖ หน@วยกิต แบ@งเปGน
รายวิชา นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข จํานวน ๓ หน@วยกิต
รายวิชา นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ จําวน ๓ หน@วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๕.๕.๑ อาจารยผูCรับผิดชอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุขและภาคนิพนธ ทําหนCาที่บรรยาย
และสรุปองคความรูCใหCนักศึกษาไดCเขCาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเบื้องตCน
๕.๕.๒ จัดเตรียมอาจารยผูCเชี่ยวชาญในสาขาต@าง ๆ เพื่อเปGนที่ปรึกษาในการจัดทําภาคนิพนธ
๕.๕.๓ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย/ภาคนิพนธติดตามและกระตุCนพัฒนาการงานวิจัยของนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
มีการจัดเตรียมเกณฑการประเมินใหCเปGนไปอย@างยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเขCาใจในเกณฑดังนี้
๕.๖.๑ ประเมินจากผลการดําเนินการวิจัยของนักศึกษา
๕.๖.๒ ประเมินจากพัฒนาการ ความกCาวหนCาในกระบวนการวิจัยของนักศึกษา
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

หมวดที่ ๔. ผลลัพธ@การเรียนรู-ของหลักสูตร กลยุทธ@การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดCานวิชาการ

ดCานทักษะปฏิบัติ

ดCานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ดCานการทํางานร@วมกับชุมชน

ดCานภาวะผูCนําและความรับผิดชอบ

กลยุทธ@การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เนCนการมีส@วนร@วมในระหว@างการ
เรี ย นการสอน เช@ น การร@ ว มอภิ ป ราย การคC น ควC า การวิ เคราะห การ
สังเคราะห การเรียนรูCโดยใชCปŽญหาเปGนหลักและสถานการณจริง สามารถ
ประยุกตใชCในงานไดC และมีการทวนสอบความรูCทางวิชาการใหCทันสมัยอยู@
ตลอดเวลา
๑. จั ดใหC มีร ายวิช าที่ มีการฝ› กปฏิ บั ติ งานจริง เพื่ อใหC เกิ ด ทั กษะทางดC า น
วิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ทั้ ง ในศู น ยอนามั ย ที่ ๓ โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขอําเภอและจังหวัด องคการ
ปกครองส@วนทCองถิ่น
๒. จัดใหCมีรายวิชาที่เกี่ยวขCอง มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการมีส@วน
ร@วม และการทํางานเปGนทีมร@วมกับสหสาขาวิชาชีพ
๑. สอดแทรกในระหว@างการเรียนการสอนใหCนักศึกษาตระหนักถึงปณิธาน
“ปqญ ญาของแผ4 น ดิน ” และคุ ณค@ าของตนเองตามค@ านิ ย มอัน ดี งามของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. สอดแทรกใหC นั ก ศึ ก ษาไดC นํ า คํ า ขวั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ ว@ า
อตฺตานํ อุปมํ กเร “พึงปฏิบัติต4อผู-อื่น เหมือนดังปฏิบัติต4อตนเอง” มา
เปGนคติเตือนใจในการฝ›กปฏิบัติงาน
๑. จัดใหCมีการเรียนการสอนใหCผูCเรียนมีส@วนร@วมและเรียนรูCดCวยตนเอง
๒. ฝ›กปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ (area based learning) โดยเนCนการมีส@วน
ร@วมกับชุมชน
๓. นักศึกษาแต@ละคนจะตCองมีหมู@บCานที่ตนเองไดCรับผิดชอบในการติดต@อ
ประสานงานและจั ด การระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน โดยจะตC อ งดู แ ล
รับผิดชอบหมู@บCานดังกล@าวตั้งแต@ชั้นปKที่ ๒-๔
๑. จัดใหCรายวิชาที่เกี่ยวขCองมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทํางานกลุ@ม
และใหCบริหารงานกลุ@มโดยมีหัวหนCากลุ@ม และสมาชิกในกลุ@มมีส@วน ร@วมใน
การทํางานและรับผิดชอบ
๒. จัดใหCมีการลงชื่อเขCาเรียนหรือปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อสรCางวินัย
๖๓
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ภาควิชา -

ความตรงต@อเวลา
๓. จัดประชุมชี้แจงระเบียบและกติกาการใชCหCองปฏิบัติการ เครื่องมือ และ
อุปกรณส@วนรวมของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค เพื่อสรCางระเบียบ
วินัยและกระตุCนการรับผิดชอบต@อส@วนรวมใหCนักศึกษา
ยอมรับในความแตกต@าง

๑. เนCนการสอนที่เปd ดโอกาสใหCผูCเรียนไดCร@วมกันคิดแกCปŽญ หา แบ@ งความ
รับผิดชอบในการทํางานร@วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟŽง
ความคิดเห็นของผูCอื่น
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อนักศึกษาจะไดCเขCาใจความรูCสึกของตนเอง
และผูCอื่นเมื่อเกิดการขัดแยCง เสริมสรCางการจัดการกับอารมณ การควบคุม
ตนเอง และการจัดการปŽญหาอย@างสันติ

๒. ความสั มพั น ธ@ ระหว4 างผลลั พ ธ@ ก ารเรี ยนรู-ระดั บหลั ก สู ต ร กั บมาตรฐานวิ ชาชี พหรือมาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา
แห4งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ@การสอน และการประเมินผล
กลยุทธ@การสอน
๑. จัดรูปแบบการเรียนการสอนผ@านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยจัดลําดับจากง@ายไปสู@ระดับที่ซับซCอน
และบูรณาการตลอดหลักสูตร เพื่อใหCนักศึกษาไดCรับประสบการณการเรียนรูCที่ส@งเสริมการพัฒนาความรูC
ความสามารถ/ทักษะที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในแต@ละช@วงเวลาในหลักสูตร ซึ่งสอดคลCองกับการ
ทํางานในชีวิตจริงตามบริบทของสาขาวิชา/วิชาชีพ โดย
๒. จัดการเรียนการสอนใหCนักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคลCองกับ MU Graduates Core Competencies
บูรณาการไปตลอดหลักสูตร
๓. จัดกิจกรรมใหCนักศึกษามีประสบการณการเรียนรูCทั้งในลักษณะการทํางานกลุ@ม และรายงานบุคคล
๔. นักศึกษาไดCฝ›กประยุกตใชCความรูC/ทักษะ ทั้งในสถานการณจําลอง และสถานที่ทํางานจริงของวิชาชีพ
ผลลัพธ@การเรียนรู-ที่คาดหวังของ
กลยุทธ@การสอน
หลักสูตร (PLOs)
PLO1
- ปK ที่ ๑-๓ บรรยายแบบปฏิ สั มพั น ธ
ใหC บ ริ ก ารความรูC ท างวิ ช าการ (Lectures) การสั ม มนา (Seminars)
คําแนะนํา สุขศึกษา ที่ มุ@งเนCนการ การใชC ก รณี ศึ ก ษาเปG น หลั ก (CaseสรCางเสริมสุขภาพ การปhองกันโรค based learning) อ ภิ ป ร า ย ก ลุ@ ม
( Group conference and
๖๔

กลยุทธ@การวัดและประเมินผล
- การสอบ (MCQ, MEQ)
- ก า ร ส อ บ ป า ก เ ป ล@ า ( Oral
examination)
- การสอบปฏิบัติ
- ก า ร วิ เค ร า ะ ห ส ถ า น ก า ร ณ /
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 ตรี

โท

เอก
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผลลัพธ@การเรียนรู-ที่คาดหวังของ
กลยุทธ@การสอน
หลักสูตร (PLOs)
และการฟ’“นฟูสุขภาพแก@ประชาชน discussions) กิจกรรมกลุ@มย@อยและ
ก า ร นํ า เ ส น อ ( Small group
ไดCทั้งระดับบุคคลและชุมชน
activities and presentations)
- ปK ที่ ๓-๔ เรี ย นจากประสบการณ
ตรงและการฝ› ก ปฏิ บั ติ ภ าคสนาม
(Experiencing learning and Filed
training) ฝ› ก ปฏิ บั ติ งานจริ ง ในพื้ น ที่
(area base learning)

PLO2
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคและรั ก ษาโรค
เบื้ อ ง ตC น ไดC ภ า ย ใตC ข อ บ เข ต
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ ก า ร
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๖
พรCอมทั้งส@งต@อผูCป”วยไดCอย@างถูกตCอง
ร ว ด เร็ ว เปG น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
จรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ

- ปK ที่ ๑-๒ บรรยายแบบปฏิ สั มพั น ธ
(Lectures) การ การใชC ก รณี ศึ ก ษา
เปGนหลัก (Case-based learning)
- ปK ที่ ๓ -๔ ออกฝ› ก ประสบการณ
วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข (Practice) ใน
สถานที่ทํางานจริงของวิชาชีพ

PLO3
วางแผนประสานงานความร@วมมื อ
กั บ หน@ ว ยงานต@ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน และภาคประชาชน และ
การดํ า เนิ น งานส@ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ปhองกันและฟ’“นฟูสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยพิจารณาตามบริบทของ
สังคมและสิ่งแวดลCอม

- ปK ที่ ๒-๓ บรรยายแบบปฏิ สั มพั น ธ
(Lectures) การสั ม มนา (Seminars)
การใชC ก รณี ศึ ก ษาเปG น หลั ก (Casebased learning) อ ภิ ป ร า ย ก ลุ@ ม
( Group conference and
discussions) กิจกรรมกลุ@มย@อยและ
ก า ร นํ า เ ส น อ ( Small group
activities and presentations)
- ปK ๒-๔ การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง
(Self-directed learning activities)
๖๕

ภาควิชา -

กลยุทธ@การวัดและประเมินผล
กรณีศึกษา
- ก าร นํ า เส น อ ผ ล งา น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ที่ ไดC รั บ จ า ก ง า น ที่
มอบหมายโดยใชC แ บบประเมิ น ที่ มี
เกณฑการใหCคะแนนชัดเจน

- การสอบ (MCQ, MEQ)
- ก า ร ส อ บ ป า ก เ ป ล@ า ( Oral
examination)
- การนําเสนอการวางแผนการทํางาน
ในแต@ละเดือน
- ก าร นํ า เส น อ ผ ล งา น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ที่ ไดC รั บ จ า ก ง า น ที่
มอบหมายโดยใชC แ บบประเมิ น ที่ มี
เกณฑการใหCคะแนนชัดเจน
- ประเมิ น จากอาจารยที่ เ ลี้ ย งจาก
แห ล@ ง ฝ› ก ประส บการณ ต@ า ง ๆ ที่
นักศึกษาไปฝ›กประสบการณ
- การสอบ (MCQ, MEQ)
- การนําเสนอการวางแผนการทํางาน
ในแต@ละเดือน
- ก าร นํ า เส น อ ผ ล งา น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ที่ ไดC รั บ จ า ก ง า น ที่
มอบหมายโดยใชC แ บบประเมิ น ที่ มี
เกณฑการใหCคะแนนชัดเจน

ระดับปริญญา
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โท
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โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผลลัพธ@การเรียนรู-ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

PLO4
พู ด โนC ม นC า ว จู ง ใจ สื่ อ สารขC อ มู ล
ทางดC า นสาธารสุ ข ใหC ผูC รั บ บริ ก าร
ทางดCานสุขภาพและทีมสหวิชาชีพ
อย@างมีประสิทธิภาพ โดยใชCภาษาที่
เปGน ทางการและไม@เปGนทางการทั้ ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ทCองถิ่น ตามสถานการณ

กลยุทธ@การสอน
- ปK ที่ ๒ -๔ กระบวนการแกC ไขปŽ ญ หา
สุ ข ภ าพ ใน ชุ ม ช น (Experiencing
learning)
- ปK ๒-๔ บรรยายแบบปฏิ สั ม พั น ธ
(Lectures)
สถานการณจําลอง (Simulations)
- ปK ๓-๔ เรียนจากประสบการณตรง
(Experiencing learning)
จากการฝ›กปฏิบัติ (Practice)

ภาควิชา -

กลยุทธ@การวัดและประเมินผล

- การสอบ (MCQ, MEQ)
- ก า ร ส อ บ ป า ก เ ป ล@ า ( Oral
examination)
- ก า ร วิ เค ร า ะ ห ส ถ า น ก า ร ณ /
กรณีศึกษา
- ก าร นํ า เส น อ ผ ล งา น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ที่ ไดC รั บ จ า ก ง า น ที่
มอบหมายโดยใชC แ บบประเมิ น ที่ มี
เกณฑการใหCคะแนนชัดเจน
- ประเมิ น จากอาจารยที่ เ ลี้ ย งจาก
แหล@ ง ฝ› ก ต@ า ง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝ› ก
ปฏิบัติ
- การสอบ (MCQ, MEQ)
- ก า ร ส อ บ ป า ก เ ป ล@ า ( Oral
examination)
- การรายงานการศึกษา คCนควCา
- ก าร นํ า เส น อ ผ ล งา น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ที่ ไดC รั บ จ า ก ง า น ที่
มอบหมายโดยใชC แ บบประเมิ น ที่ มี
เกณฑการใหCคะแนนชัดเจน
- ประเมินจากคุณภาพผลงานวิจัย

PLO5
ผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขไดCตาม
มาตรฐานระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และ
จริยธรรมการวิจัย

- ปK ที่ ๒-๔ บรรยายแบบปฏิ สั มพั น ธ
(Lectures)
- ปKที่ ๔ การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง
(Self-directed learning activities)
ภายใตCการใหCคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา

PLO6
ใชC เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
สืบคCนขCอมูลทางดCานสาธารณสุขที่
น@ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อการเรี ย นรูC แ ล ะ
แกC ปŽ ญ หาที่ เกี่ ย วขC อ งกั บ งานที่ ต น
รับผิดชอบ

ปK ที่ ๑-๔ จั ด ประสบการณเรี ย นรูC ที่ - ประเมินผลงานทีไ่ ดCรับมอบหมาย
ส@งเสริมใหCผูCเรียนไดCเลือกใชCเทคโนโลยี - ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ /ค ว า ม
สารสนเทศที่หลากหลายในการสืบคCน น@าเชือ่ ถือของแหล@งขCอมูลที่ใชCอCางอิง
กิ จ กรรมผ@ า นสื่ อ ออนไลน (online
activities) เ ช@ น multimedia
learning
module,
blogs,
๖๖
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มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผลลัพธ@การเรียนรู-ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ@การสอน

ภาควิชา -

กลยุทธ@การวัดและประเมินผล

electronic resources ก า รศึ ก ษ า
คC น ควC า ดC ว ยตนเอง (Self-directed
learning activities)
PLO7
ประเมินและวางแผนพัฒ นาตนเอง
โดยอาศัยการสะทCอนความคิดและ
ขCอมูลยCอนกลับจากแหล@งขCอมูล
ต@าง ๆ

ปK ๑-๔ การศึ กษาคCนควCาดCวยตนเอง
(Directed, self-directed learning
activities)การประชุ ม และอภิ ป ราย
ก ลุ@ ม ( Group conference and
discussions)
ปK ๒ -๔ ก า ร ส ะ ทC อ น ค ว า ม คิ ด
(Reflection on practice)

- ใหC นั กศึ กษาประเมิ น ตนเองในก@ อ น
และหลังเรียน
- สังเกตพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง/
ความกCาวหนCาของการเรียนรูC
- ประเมินจากคนรอบขCางผูCเรียน
- ประเมินจากการสะทC อนกลั บความ
คิดเห็นของผูCเรียน

หมายเหตุ : แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิด ชอบผลลัพธการเรี ยนรูC ร ะดับ หลั กสูตรสู@ร ายวิช า
(Curriculum Mapping) แสดงในภาคผนวก ๔

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ@ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ@ในการให-ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเปG น ไปตามขC อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว@ า ดC ว ยการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผล ใหCกําหนดดังนี้
(๑) สัญลักษณซึ่งมีแตCมประจํา ใหCกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ@
ความหมาย
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very good)
๖๗

แต-มประจํา
4.00
3.50
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B
C+
C
D+
D
F
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ดี (Good)
ดีพอใชC (Fairy good)
พอใชC (Fair)
อ@อน (Poor)
อ@อนมาก (Very poor)
ตก (Failed)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

(๒) สัญลักษณซึ่งไม@มีแตCมประจํา ใหCกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ@
ความหมาย
O
โดดเด@น (Outstanding)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม@พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
(๓) สัญลักษณที่ยังไม@มีการประเมินผล ใหCกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ@
ความหมาย
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม@สิ้นสุด (In progress)
X
ยังไม@ไดCรับผลการประเมิน (No report)
(๔) สัญลักษณอื่น ๆ ใหCกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ@
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม@นับหน@วยกิต (Audit)
T
การโอนหน@วยกิต (Transfer of credit)

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-ขณะนักศึกษายังไม4สําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ กําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูCของนักศึกษาใหCเปGนส@วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา ดําเนินการตามรายวิชาที่เปdดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน
ไดCแก@ การประเมินแผนการสอน การประเมินขCอสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๖๘
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๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผูCเขCาร@วมสัมมนาไดCแก@ อาจารย
ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ผูCบริหารจากคณะ อาจารยจากหลักสูตรอื่น ศิษยเก@า และศิษย
ปŽจจุบัน และผูCมีส@วนใชCบัณฑิตของหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โดยเนCนผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และ
หลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ การไดCงานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต
๒.๒.๓ รางวั ล หรื อคํ า ชมเชยที่ บั ณ ฑิ ต ไดC รั บ ในดC า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรูC ทั ก ษะการแกC ปŽ ญ หา
มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชCความคิดอย@างมีเหตุมีผลและการใชCเทคโนโลยี เปGนตCน
๓. เกณฑ@การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปGนไปตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว@าดCวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และผ@านเกณฑ
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. ระบบอุทธรณ@
นักศึกษาสามารถอุทธรณตามประกาศขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว@าดCวย วินัยนั กศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
หมวดที่ ๓ การอุทธรณ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณต@อคณะกรรมการอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแต@วันที่
รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารCองตCองทําเปGนหนังสือพรCอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องใหCคณะกรรมการอุทธรณ
พิจารณาใหCแลCวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต@วันที่ไดCรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ
ถือเปGนที่สิ้นสุด
นักศึกษาสามารถยื่นคํารCองไดCที่
งานวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๐๒/๑ หมู@ ๕ ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๓๐
โทร ๐๘๖-๔๔๕-๖๔๐๖

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย@
๖๙
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๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย@ใหม4
๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดใหCอาจารยใหม@ใหCมีความเขCาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๒ จัดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อช@วยเหลือ แนะนํา เปGนเวลาไม@ต่ํากว@า ๑ ปK
๑.๓ ส@ งเขC าร@ วมการปฐมนิ เทศของมหาวิ ทยาลั ย แนะแนวการเปG นครู ใหC มี ความรูC และเขC าใจนโยบาย ปรั ชญา
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๑.๔ เขCาร@วมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรูCกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงาน
บางส@วนในการดูแลนักศึกษา
๒. การพัฒนาความรู-และทักษะให-แก4คณาจารย@
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส@งเสริมอาจารยใหCมีการเพิ่มพูนความรูC สรCางเสริมประสบการณ เพื่อใหCเกิดการพัฒนาการสอน
และการวิ จั ย อย@ า งต@ อเนื่ อง โดยสนั บ สนุ น ใหC เขี ย นโครงการวิ จั ย และขอทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย ทั้ งในระดั บ คณะ
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ สนับสนุนใหCอาจารยเขCาร@วมการอบรมดCานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน@วยงานภายนอก เขCาร@วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต@างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด-านอื่น ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนใหCอาจารยมีส@วนร@วมในกิจกรรมบริการวิชาการต@าง ๆ เช@น การรับเชิญเปGนวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ ผูCทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และตําแหน@งทางวิชาการ
และคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวขCอง เปGนตCน
๒.๒.๒ สนั บ สนุ น ใหCอาจารยขอทุ น สนั บ สนุ นการวิจั ยสรCางองคความรูCใหม@ และตีพิมพบทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย
๒.๒.๓ สนับสนุนใหCอาจารยเขCาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย@างต@อเนื่อง
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หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
๑. แต@ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ใหC เ ปG น ไปตามตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเปGนไปตามองคประกอบและมาตรฐานคุณภาพดCานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยอิงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ MU AUN-QA (ASEAN University Network
Quality Assurance) และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาสาธารณสุ ขศาสตร (มคอ.๑) ซึ่ งตCองทํ า
หนCาที่ดังนี้
๑.๑ มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต@าง ๆ ใหCอาจารยผูCรับผิดชอบ
รายวิชาและผูCสอน
๑.๒. ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของ
อาจารย
๑.๓ กระบวนการการรับนักศึกษาจะปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน และกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งกฎเกณฑของหลักสูตร
๒. แต@งตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงานโดยมีผูCทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียด
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปKการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโครงการจัดตั้งวิทยา
เขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหCมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตCองกํากับมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
เกณฑ@มาตรฐาน
การดําเนินการ
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ๑. สรรหาอาจารยประจําหลักสูตร ๑. อาจารยประจําหลักสูตรเปGนไป
๒. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
ใหCไดCตามที่เกณฑกําหนด
ตามที่เกณฑกําหนด
หลักสูตร
๒. สรรหาอาจารยประจําหลักสูตร ๒. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมี
๓. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ที่มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหน@ง
คุณวุฒิหรือดํารงตําแหน@งทาง
ระยะเวลาที่กําหนด
ทางวิชาการใหCเปGนไปตามเกณฑ
วิชาการเปGนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกคน
มาตรฐานหลักสูตร
๓. ปรับปรุงหลักสูตรใหCเสร็จและ ๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปK
อนุมัติ/ใหCความเห็นชอบโดย
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
๗๑
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เกณฑ@มาตรฐาน

การดําเนินการ
เพื่อใหCหลักสูตรใชCงานในปKที่ ๕
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ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้

๒. บัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ ๖ ดCาน ไดCแก@
๑) ดC า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ๒) ดC านความรูC ๓) ดC านปŽ ญ ญา ๔) ดC านความสั มพั น ธระหว@ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ ๕) ดCานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) ดCานทักษะทางวิชาชีพ
สาธารณสุข นอกจากนี้ยังเปGนไปตาม ผลลัพธการเรียนรูC (PLOs) ของหลักสูตรที่ตั้งไวC สามารถนําความรอบรูC
ทางดCานวิชาการมาใชCในการส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตCน ดูแลใหCความ
ช@วยเหลือผูCป”วย การฟ’“นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลCอม รวมถึงสามารถทํางานร@วมกับสหสาขา
วิชาชีพไดCอย@างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
เกณฑ@การ
การดําเนินการ
ประเมิน
๑. บัณฑิตบรรลุ ๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูCรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนร
ผลลัพธการ
นักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตารฐานผลการเรียนรูCที่กําหนดใน มคอ.๓
เรียนรูCที่คาดหวัง มคอ.๔ อย@างนCอยรCอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปdดสอนในแต@ละปKการศึกษา
ของหลักสูตร
๒ จัดใหCมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรกําหนด
(PLOs)
๓ จัดกิจกรรมใหCผูCเรียนมีประสบการณการเรียนรูCทั้งในลักษณะการทํางานกลุ@มและรายบุคคลโดยมีคณาจาร
หนCาที่เปGนโคCช (coaching)
๒. บัณฑิตมี
๔. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาและกิจกรรม
คุณลักษณะที่พึง ๕. สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม
ประสงคตามที่ ๖. ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปGนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใชCในการแสวงหาความรูC เก็บรวบ
หลักสูตรกําหนด และประมวลผลขอมูลและสื่อสารขCอมูลสารสนเทศ
และสอดคลCอง ๗. จัดทํามาตรฐานของการพัฒนาการศึกษาโดยความร@วมมือกับผูCรับผิดชอบหลักสูตรและผูCรับผิดชอบราย
กับ MU
ทั้งเรื่องการเรียนการสอน สถานที่ฝ›กปฏิบัติ อุปกรณและเครื่องมือ ครุภัณฑ งบประมาณ เพื่อการประเมินค
Graduates
เปGนมาตรฐานของหลักสูตร
Core
Competencies
และ MU
Graduates
Attributes
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เกณฑ@การ
ประเมิน

ภาควิชา -

การดําเนินการ

๓. นักศึกษา
๓.๑ ระบบกลไกการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร-อมก4อนเข-าศึกษา
๑) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มีกระบวนการหรือผลการดําเนิน งานการรับ นักศึกษา การกําหนด
เปhาหมายจํานวนรับนักศึกษา เกณฑการรับนักศึกษาที่สะทCอนคุณภาพนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร เกณฑที่ใชC
ในการคัดเลือกนักศึกษา คุณสมบัติขั้นตCน ความรูCพื้นฐาน หรือประสบการณที่จําเปGนต@อการเรียนในหลักสูตร
๒) การดําเนินการรับนักศึกษา
๓) การเตรียมความพรCอมก@อนเขCาศึกษา
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ภาควิชา -

- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม@ แนะนําการวางเปhาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ@งเวลา
- จัดใหCนักศึกษาไดCเขCาร@วมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เช@น การใชCชีวิตอยู@ร@วมกับผูCอื่นใน
มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพื่อเตรียมความพรCอมใหCกับนักศึกษา
๓.๒ การควบคุมการดูแล การให-คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
๑) จัดใหCมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนCาที่สอดส@องดูแล ตักเตือน ใหCคําปรึกษาแก@นักศึกษา
๒) มีคณะกรรมการฝ”ายกิจการนักศึกษาใหCความช@วยเหลือแก@อาจารยที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขCองกับ
การดูแลนักศึกษา เช@น วันแรกพบระหว@างนักศึกษากับอาจารย วันพบผูCปกครอง เปGนตCน
๓) มีกิจกรรมพี่ช@วยนCอง โดยรุ@นพี่คอยใหCความช@วยเหลือและคอยใหCคาแนะนาแก@รุ@นนCองในเรื่องการเรียน
และกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
๓.๓ ความคงอยู4และความสําเร็จการศึกษา
๑) ทําสถิติเปรียบเทียบการคงอยู@ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
๒) วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกCไขปŽญหา กรณีที่มีนักศึกษาไม@สําเร็จการศึกษา
๓) จัดทําฐานขCอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
๓.๔ ความพึงพอใจ การจัดการข-อร-องเรียนของนักศึกษา
๑) มีช@องทางใหCนักศึกษาไดCแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต@อหลักสูตรอย@างอิสระมีช@องทางใหC
๒) นักศึกษาไดCรCองเรียน เพื่อดําเนินการแกCไขปŽญหาโดยมอบหมายใหCคณะกรรมการอุทธรณร@วมกับ
คณะกรรมการฝ”ายกิจการนักศึกษาดําเนินการพิจารณา นักศึกษาสามารถอุทธรณตามประกาศขCอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว@าดCวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การอุทธรณ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณต@อคณะกรรมการอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแต@วันที่รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารCองตCองทํา
เปGนหนังสือพรCอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องใหCคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาใหCแลCวเสร็จภายใน ๓๐
วัน นับตั้งแต@วันที่ไดCรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปGนที่สิ้นสุด
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
(๑) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู@ในหลักสูตรไม@นCอยกว@ารCอยละ ๘๐ ต@อปK
(๒) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม@นCอยกว@ารCอยละ ๙๐ ต@อปK
(๓) จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยใชCระยะเวลาเฉลี่ยไม@เกิน ๔ ปK รCอยละ ๙๕
(๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดทCาย/บัณฑิตใหม@ที่มีต@อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม@นCอยกว@า ๓.๕๐
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน (เปGนหนึ่งในตัวบ@งชี้ผลการดําเนิ นการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๔. อาจารย@
๔.๑ การรับอาจารย@ใหม4
การรั บ อาจารยใหม@ ใชC ห ลั ก เกณฑของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยอาจารยใหม@ ตC อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณตรงตามคุ ณ วุฒิ ที่ กําหนด มี ความสามารถในการสอน ทั กษะการใชC ภ าษาไทย ภาษาอั งกฤษ
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ภาควิชา -

คอมพิ ว เตอรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของความเปG น ครู โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อประเมินคุณสมบัติและประสบการณจากหลักฐานการสมัครก@อน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะ
พิจารณาความรูCความสามารถจากการสอบสัมภาษณ และนําเสนอผลงานวิชาการต@อคณะกรรมการคัดเลือก
และตอบขCอซักถามต@าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับอาจารยใหม@กําหนด ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึด
เกณฑคุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคลCองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และประสบการณที่เปGนประโยชนต@อสาขาวิชารวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คัดเลือกเปGนหลัก
๑.๑ กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหCไดCมาตรฐานตามเกณฑในสาขาที่จําเปGนโดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา
และ/หรือ ประสบการณการปฏิบัติในสาขาที่ตCองการ นอกจากนั้นตCองมีความสามารถในการใชCภาษาอังกฤษ
และการใชCสารสนเทศการสื่อสาร เช@น คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ประกาศและรับสมัครผูCมีคุณสมบัติตามตCองการ
๑.๓ แต@งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหม@ โดยสืบคCนประวัติและคุณสมบัติ
ของผูCสมัครจากแหล@งขCอมูลที่เชื่อถือไดCอย@างเปGนระบบและมีการตรวจสอบขCอมูลอย@างเปGนธรรม
๑.๔ เสนอแต@งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การมีส4วนร4วมของคณาจารย@ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคกการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร
และผูCรับผิดชอบรายวิชา เพื่อวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
แต@ละรายวิชาที่อาจารยรับผิดชอบเพื่อทบทวนติดตามคุณภาพหลักสูตรและนําขCอเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิช ามาประกอบการพิ จ ารณาวางแผนเพื่ อการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร และหาแนวทางในการใหC บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคและเปhาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวC และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพตามความตCองการ
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ อาจารยร@วมกับผูCเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปGนวิชาปฏิบัติบุคลากรผูC
ร@วมสอนในแหล@งฝ›กร@วมประเมินการจัดการเรียนการสอนดCวย
๔.๒.๒ อาจารยร@วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๔.๒.๓ อาจารยเสนอขCอมูลต@อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรวบรวมและจัดทําร@างการ
ปรับปรุงหลักสูตรและร@วมประชาพิจารณใหCขCอคิดเห็น
๔.๓ การแต4งตั้งคณาจารย@พิเศษ
อาจารยผูCรับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารยพิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณของผูCสอน
ที่ สอดคลCองกั บ เนื้ อหาในวิ ชาที่ ต@างจากความชํานาญของคณาจารยประจํ าเพื่ อใหC นั กศึ กษาไดC รับ ความรูCจ ากผูC มี
ประสบการณเฉพาะดCานทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติและนําเสนอต@อผูCรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก@อน
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล@าว
๔.๓.๑ การจัดจCางอาจารยพิเศษใหCทําไดCเฉพาะหัวขCอเรื่องที่ตCองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
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๔.๓.๒ ผูCรับผิดชอบหลักสูตรเปGนผูCเสนอความตCองการในการจCางและเสาะหาผูCมีคุณสมบัติตรงความตCองการ
๔.๓.๓ การจัดจCางอาจารยพิเศษตCองวางแผนล@วงหนCาเปGนปKการศึกษา
๔.๓.๔ อาจารยพิเศษจะตCองสอนไม@เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
(๑) มี มคอ.๓ และ มคอ.๕ ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
(๒) อาจารยใหม@ทุกคน (ถCามี) ไดCรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดCานการจัดการเรียนการสอน
(๓) อาจารยประจําทุกคนไดCรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย@างนCอยปKละ ๑ ครั้ง
(๔) อัตราการคงอยู@ของอาจารย
(๕) ความพึงพอใจของอาจารย
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรียน
๕.๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๑ ที่สอดคลCองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๕.๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณจากากรทําโครงงานตามแบบ มคอ.๓
และมคอ. ๔ อย@างนCอยก@อนการเปdดสอนในแต@ละภาคการศึกษาใหCครบทุกรายวิชา
๕.๓ คณาจารยผูCรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร (จํานวนไม@นCอยกว@ารCอยละ ๘๐) จะตCองประชุม
ร@วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา โดยใหCมีวิธีประเมิน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหCผลการดําเนินงานบรลุเปhาหมายของหลักสูตร และไดCบัณฑิตเปGนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ และสอดคลCองกับปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๔ คณะกรรมการบริหารภาควิชา จะดําเนินการวางระบบผูCสอน และกระบวนการจัดการเรียนการอสนใน
แต@ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารยเปGนหลัก
๕.๕ ผูCเรียนจะถูกประเมินจากการสอบขCอเขียน/ปากเปล@า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การนําเสนอผลงาน
และอื่น ๆ ตามที่ระบุไวCใน มคอ.๓ ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และกํากับการ
ประเมินโดยอาจารยผูCสอนตCองส@งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑการพิจารณาการใหCคะแนนต@อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเขCาที่ประชุมและใหCความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
ตัวบ@งชี้ผลการดําเนินการเปGนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๖.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู4เดิม
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ความพรCอมดCานตํารา หนังสือ และการสืบคCนผ@านฐานขCอมูลต@าง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของหลักสูตร โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ หCองสมุดของวิทยาเขตฯ และหCองสมุดของ
คณะอื่น ๆ ใหCนักศึกษาไดCศึกษาคCนควCาอย@างเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณอื่น ๆ ที่สนับสนุนใหCมีการจัดการ
เรียนการสอน การคCนควCา การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระที่หลักสูตรกําหนดไดCอย@างพอเพียง โดยมีการจัดการ
เรียนการสอน ๒ แห@ง คือ
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาชั้น
ปKที่ ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งเปGน
นักศึกษาตั้งแต@ชั้นปKที่ ๒ ขึ้นไป
อาคารสถานที่
- อาคารวิทยาศาสตรอเนกประสงค ประกอบดCวย อาคาร ๘ หลัง ประกอบดCวย
อาคาร ๑ หCองธุรการ หCองพนักงานรักษาความปลอดภัย สํานักงานวิชาการ หCองสมุด ศูนยประสานงาน
เครือข@าย รCานถ@ายเอกสาร หCองเรียนบรรยาย หCองประชุม หCองพักอาจารย
อาคาร ๒ หCองปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab)
อาคาร ๓ หCองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ หCอง
อาคาร ๔ หCองปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) และโรงอาหาร
อาคาร ๕ หCองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ หCอง และ หCองเรียนพยาบาล จํานวน ๒ หCอง
อาคาร ๖ หCองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ หCอง หCองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหCองเรียน Smart
Classroom
อาคาร ๗ หCองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ หCอง
อาคาร ๘ หCองปฏิบัติการกายวิภาค และหCองจัดนิทรรศการ/หCองประชุม
- อาคารเรียน (อาคารกลางน้ํา และอาคารกลางนา) รองรับนักศึกษาไดC ๕๐ คน จํานวน ๒ หลัง
- อาคารเรียน (อาคารปลายเนิน) รองรับนักศึกษาไดC หลังละ ๘๐ คน จํานวน ๑ หลัง
- อาคารหCองสมุดชั่วคราว จํานวน ๑ หลัง
- อาคารหอพักหญิง ป”าสัก ๑ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ หCอง หCองละ ๔ คน รวม ๗๖ คน
- อาคารหอพักหญิง ป”าสัก ๒ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ หCอง หCองละ ๔ คน รวม ๗๖ คน
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ หCอง หCองละ ๔ คน รวม ๓๒ คน
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ หCอง หCองละ ๒ คน รวม ๑๖ คน
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๑๒ หCอง หCองละ ๓ คน รวม ๓๖ คน
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๔ หCอง หCองละ ๒ คน รวม ๘ คน
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร (หอตCนสน) จํานวน ๑๖ หCอง หCองละ ๑ คน
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร จํานวน ๖ หCอง หCองละ ๑ คน
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- โรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง
- สนามกีฬาอเนกประสงค
เทคโนโลยี
- ระบบเครือข@ายของมหาวิทยาลัยที่ใหCบริการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
- เทคโนโลยีเครือข@ายไรCสาย (Wireless LAN Technology)
- เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชCเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- เทคโนโลยีที่เกิดจากการทํางานร@วมกับชุมชนและเครือข@าย
อุปกรณ@ที่สําคัญ
- ครุภัณฑหCองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
- ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
- อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําหCองเรียน และหCองประชุม
- ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรและนักศึกษา
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับองคกร เครือข@าย เพื่อหาสถานที่ใหCนักศึกษาไดCฝ›กปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชาที่กําหนด
โดยความรับผิดชอบของโคงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค อาจารยผูCรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูCเกี่ยวขCอง
๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการและเจCาหนCาที่ประจําหCองสมุด ในการกําหนดแผนการดําเนินงาน และการประสานการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเขCาหCองสมุด และทําหนCาที่ประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ เจCาหนCาที่โสตทัศนูปกรณ
เจCาหนCาที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะอํานวยความสะดวกในการใชCสื่อของอาจารย และประเมินความเพียงพอตลอดจน
ความตCองการใชCสื่อของอาจารย นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น การเรียนการสอนในแต@ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะใหC
นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพื่อคณะจะไดCนําผล
การประเมินไปปรับปรุงต@อไป
ตัวชี้วัด/ตัวบ4งชี้
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต@ออุปกรณ ครุภัณฑ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉลี่ย
ไม@นCอยกว@า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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๗. ตัวบ4งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ@งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบ@งชี้
ดังนี้
ปCการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ4งชี้และเป”าหมาย
(๑) อาจารยผูCรับผิดชอบหลักสูตรอย@างนCอยรCอยละ ๘๐ มี
ส@ ว นร@ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลC อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห@งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
(๓) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย@ า งนC อ ยก@ อ นการเปd ด สอนในแต@ ล ะภาค
การศึกษาใหCครบทุกรายวิชา
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปdดสอนใหCครบ
ทุกรายวิชา
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ปCการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ4งชี้และเป”าหมาย
(๕) จัด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของหลั กสู ต ร ตาม
แบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปKการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรูC ที่ กํ า หนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔
อย@างนCอยรCอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปdดสอนในแต@
ละปKการศึกษา
(๗) มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัด การเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูC จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗
ปKที่แลCว
(๘) อาจารยใหม@ (ถCามี) ทุกคน ไดCรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดCานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจํ า ทุ กคนไดC รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
และ/หรือวิชาชีพ อย@างนCอยปKละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถCามี)
ไดCรับการพั ฒ นาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม@นCอย
กว@ารCอยละ ๕๐ ต@อปK
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดทCาย/บัณฑิต
ใหม@ที่มีต@อคุ ณภาพหลักสูตร เฉลี่ ยไม@นC อยกว@า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดั บ ความพึ งพอใจของผูCใชCบั ณ ฑิ ต ที่ มีต@ อบั ณ ฑิ ต
ใหม@ เฉลี่ยไม@นCอยกว@า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

เกณฑการประเมิน : หลักสูตรไดCมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตCองผ@านเกณฑประเมินดังนี้
(๑) ตัวบ@งชี้บังคับ (ตัวบ@งชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปhาหมาย และ
(๒) จํานวนตัวบ@งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปhาหมาย ไม@นCอยกว@ารCอยละ ๘๐ ของตัวบ@งชี้รวมทั้งหมด
ของแต@ละปK
ตัวบ4งชี้ผลการดําเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข-อ ๑ - ข-อ ๖
ปCการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ4งชี้และเป”าหมาย
๒. บัณฑิต
๒.๑ จํานวนบัณฑิตที่ไดCงานทําหรือเรียนต@อไม@นCอยกว@ารCอยละ ๘๐ ต@อปK
๓. นักศึกษา
๘๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปCการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ4งชี้และเป”าหมาย
๓.๑ จํานวนนักศึกษาที่คงอยู@ในหลักสูตรไม@นCอยกว@ารCอยละ ๘๐ ต@อปK

๓.๒ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม@นCอยกว@ารCอยละ ๙๐ ต@อปK
๓.๓ จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยใชCระยะเวลาเฉลี่ยไม@เกิน
๔ ปK รCอยละ ๙๕
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๖.๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต@ออุปกรณ ครุภัณฑ หนังสือและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเฉลี่ยไม@นCอยกว@า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ@การสอน
๑.๑.๑ จัดใหCมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะหผลการเรียนในรายวิชาดCวย
ระบบออนไลน และเปGนความลับ
๑.๑.๒ จัดใหCมีการประชุมร@วมของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูCสอน เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย@ในการใช-แผนกลยุทธ@การสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต@ละรายวิชา
๘๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๑.๒.๒ สังเกตการณโดยผูCรับผิดชอบวิชา ประธานหลักสูตร และ/หรือเพื่อนอาจารยในหรือนอกหลักสูตร
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และขCอคิดเห็นจาก
๑) นักศึกษาและบัณฑิต
๒) ผูCทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูCประเมินภายนอก
๓) ผูCใชCบัณฑิตและ/หรือผูCมีส@วนไดCส@วนเสียอื่น ๆ
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิน ตามตัวบ@ งชี้ผ ลการดําเนิ นงานที่ ระบุ ในหมวดที่ ๗ ขCอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิ นอย@ างนCอย
๓ คน ประกอบดCวยผูCทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวขCองอย@างนCอย ๑ คน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมขCอมูล ขCอเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูCใชCบัณฑิต และผูCทรงคุณวุฒิ (ในขCอ ๒)
๔.๒ วิเคราะหทบทวนขCอมูลขCางตCน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปK ตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหCเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลCองกับความตCองการของผูCใชCบัณฑิต

ภาคผนวกแสดงในเล4มหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒

แบบรายงานขCอมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile)
๒.๑ ผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูCย@อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
๒.๒ ความสัมพันธระหว@างผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะ
๘๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาคผนวก ๓

ภาคผนวก ๔

ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖
ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘

ภาควิชา -

ที่พึงประสงคของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรูCตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
- เปรียบเทียบกับ มคอ.๑ ในกรณีที่สภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาการของสาขาวิชา ไดC
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชา ระดับชาติไวCเปGน มคอ.๑
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูC
ระดับหลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงดวยสัญญลักษณ I, R, P, M
๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูC
จากหลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงดวยสัญญลักษณ  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปK พ.ศ.๒๕๕๕
รายละเอียดอาจารยผูCรับผิดชอบหลักสูตร
ขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว@าดCวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ขCอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส@วนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผูCรับผิดชอบกระบวนการ
กลั่นกรองหลักสูตรของส@วนงาน

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
๘๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑.ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
๘๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๒. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขชุมชน)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
จํานวนหน@วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา/
วงรอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
และกําหนดการเปdดสอน
การใหCปริญญา
สถาบันผูCประสาทปริญญา
(ความร@วมมือกับสถาบันอื่น)

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๑๓๕ หน@วยกิต
๔ ปK
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
เปdดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๑
ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
มหาวิทยาลัยมหิดล

องคกรที่ใหCการรับรองมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เปhาหมาย/วัตถุประสงค
เป”าหมายของหลักสูตร
Purpose / Goals / Objectives บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานดCานวิชาชีพ
สาธารณสุ ข ศาสตรไดC อ ย@ า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วามมุ@ งมั่ น รั บ ผิ ด ชอบต@ อตนเอง
ผูC รั บ บริ การสุ ขภาพ ชุ ม ชน และวิ ช าชี พ สามารถทํ า งานร@ ว มกั บ ผูC อื่ น เพื่ อ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลและชุมชนอย@างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค@ของหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
๑) ปฏิบัติตนดCวยความรับผิดชอบต@อหนCาที่ในการใหCบริการวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุ ข มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในกฎระเบี ย บทางสั งคมและ
ศักดิ์ศรีของความเปGนมนุษย
๒) คิ ด อย@ า งเปG น ระบบ มี เหตุ ผ ลวิ เคราะหและสั งเคราะหสถานการณดC า น
สุขภาพของชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนอุตาสาหกรรมไดCอย@างเปGน
องครวม
๓) วางแผนแกC ไขปŽ ญ หาทั้ งในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนไดC อย@ างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานดCานสาธารณสุขและสิ่งแวดลCอมร@วมกับ
๘๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ชุมชนและหน@วยงานที่เกี่ยวขCองตามที่กฎหมายกําหนดไดCอย@างสรCางสรรค
๔) มีมนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร สามารถทํางานเปGนทีมร@วมกับบุคคล
อื่นไดCเหมาะสมกับสถานการณ
๕) ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศอย@างเหมาะสม เพื่ อประโยชนในการเรียนรูCและ
การปฏิบัติงานดCานสาธารณสุขใหCมีประสิทธิภาพ
๖) มีทักษะการใหCบ ริการวิชาการดCานสุขภาพ การส@งเสริม ปhองกัน ควบคุ ม
การรักษาโรคเบื้องตCน และการฟ’“นฟูสุขภาพ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการ
แกCไขปŽญหาสุขภาพของชุมชนไดCอย@างเปGนองครวม
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

๑. ผลิตบัณฑิตทางดCานสาธารณสุขที่เขCาใจบริบทของการทํางานจริงในแต@
ละหน@วยงาน ไดCแก@ โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน
สํา นั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอ/จั งหวั ด องคกรปกครองส@ วนทC องถิ่ น และ
หน@วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCอง เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดCทันที
๒. นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะดC า นการวิ จั ย (Research Competency) และ
จัด การเรีย นการสอนโดยมุ@ งเนC น ผูC เรีย นเปG น ศู น ยกลาง (Learner center
Education) บู ร ณาการความรูCและการฝ› กปฏิ บั ติ งานจริ ง (Learning by
Doing) ตลอดหลักสูตร
ระบบการศึกษา
แบบหน@วยกิตทวิภาค
มีการฝ›กงาน/ฝ›กประสบการณในภาคฤดูรCอน
(ลงทะเบียนภาคฤดูรCอน ชั้นปKที่ ๓)
เส-นทางความก-าวหน-าของผู-สําเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบไดC

๑. นั กวิชาการสาธารณสุข/เจCาพนักงานสาธารณสุข ในหน@ วยงานต@าง ๆ
ของภาครั ฐ ไดC แ ก@ โรงพยาบาลส@ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โรงพยาบาล
สํานั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ สํ านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด ศู น ยบริการ
สาธารณสุข องคกรปกครองส@วนทCองถิ่น เปGนตCนหรือหน@วยงานภาคเอกชน
๒. นักวิจัย/ผูCช@วยนักวิจัยทางดCานสุขภาพในองคกรวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรอิสระ
การศึกษาต@อ
สามารถศึกษาในสาขาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลCอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขCอง ทั้งในและต@างประเทศ
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาที่มุ@งผลลัพธ
(Outcome based Education) โดยใชC ปŽ ญ หาเปG น ฐานในการเรี ย นรูC
มุ@งเนCนผูCเรียนเปGนศูนยกลาง (Learner center Education) และเนCนการ
เรีย นรูCจากภาคทฤษฎี สู@การปฏิ บั ติ ดC วยตนเองจนเกิ ดเปG น ทั กษะหรือองค
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ภาควิชา -

ความรูCเพิ่มเติมใหม@ที่สรCางไดCดCวยตนเอง (Constructionism) ทําใหCบัณฑิต
สามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไดCอย@างมีคุณภาพ พรCอมทํางานไดCทุก
สถานการณและเกิดการพัฒนาอย@างยั่งยืน
จัดกลยุทธการเรียนการสอนใหCสอดคลCองกับปรัชญาการศึกษาและส@งเสริม
การเรียนรูCใหCนักศึกษาโดยจัดใหCมีการเรียนการสอนที่บูรณาการความรูCทาง
วิชาการและการปฏิบัติ ผ@านการเรียนรูCในหCองเรียนและแหล@งฝ›กประสบการณ
จริ ง ใหC ผูC เ รี ย นมี ส@ ว นร@ ว มในการออกแบบการเรี ย นรูC (Participatory
Learning) ค ณ าจ ารย ทํ าห นC าที่ เปG น โคC ช (coaching) ห รื อ วิ ท ย าก ร
กระบวนการ (facilitator) ผูC เอื้ อ อํ า นวยการเรี ย นรูC ใหC กั บ ผูC เรี ย น ผ@ า นการ
เรียนรูC ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี การจากผูC สอนเปGน ฐาน (Lecture-based
learning)
๒) การเรียนรูCตามแนวคิดโครงการเปGนฐาน (Project-based Learning)
๓) การเรียนรูCตามแนวคิดปŽญหาเปGนฐาน (Problem-based Learning)
๔) การเรี ย นรูC จ ากการฝ› ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง (Internship / Work-based
Learning)

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการเรียนรูC
ของนักศึกษา

ประเมินผลการเรียนรูCโดยมุ@งเนCนองคความรูCและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ การ
ประเมิ นเพื่อตัดสิน ผลการเรียน (Summative Assessment) การประเมิ น
เพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) โดยออกแบบวิ ธี การวั ด และประเมิ น ผลที่ แม@ น
ตรง และเปGน มาตรฐานยอมรับไดC โดยผูCป ระเมินเขCาใจกระบวนการวัดและ
ประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
สมรรถนะที่เสริมสร-างให-นักศึกษาของหลักสูตร
๑) มีทักษะการคิดวิเคราะหขCอมูล ดําเนินการวางแผน จัดการแกCไขปŽญ หา
Generic Competences
และการตัดสินใจดCวยมุมมองที่หลากหลาย
๒) คิด ริเริ่มสรCางสรรคสิ่ งใหม@ ทํ าวิจัย เพื่ อใหC ไดCผ ลลั พธโดยการประยุกตใชC
หลักฐานเชิงประจักษ
๓) มีทักษะการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตCองเหมาะสม เพื่อประโยชนใน
การสืบคCนและวิเคราะหขCอมูลจากแหล@งต@าง ๆ ที่น@าเชื่อถือ
๔) เลื อ กใชC วิ ธี ก ารสื่ อ สาร ทั้ งการฟŽ ง การพู ด การอ@ า น และการเขี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพกับกลุ@มเปhาหมาย
๕) ทํางานร@วมกับผูCอื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไดCอย@าง
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในหนCาที่ ทํางานเพื่อใหCบรรลุเปhาหมาย
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ของกลุ@ม โดยเคารพความแตกต@างระหว@างบุคคล
๖) รูCเท@ าทัน ตนเองและสามารถเรียนรูCไดC ดCวยตนเอง มี ความเปG น อิสระแห@ ง
ตัวตนภายใตCกฎระเบียบของสังคมและรับผิดชอบต@อส@วนรวม
๑) มีความรูC ความเขCาใจศาสตรที่เกี่ยวขCองกับงานดCานสาธารณสุขศาสตร
Subject-specific
ไดCแก@ ความรูCพื้นฐานดCานวิทยาศาสตรสุขภาพ ปŽจจัยกําหนดสุขภาพ
Competences
ระบบสุขภาพของประเทศไทย หลักการส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
ศาสตร การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องตCน การส@งต@อผูCป”วย การ
ฟ’“นฟูสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข เครื่องมือที่ใชCศึกษาชุมชน
หลักการแกCไขปŽญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและการประเมินผล
โครงการแกCไขปŽญหาสุขภาพในชุมชน ตลอดจนจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
สาธารณสุข
๒) ประยุกตใชCความรูCที่เกี่ยวขCองกับงานดCานสาธารณสุขศาสตร เพื่อ
ปฏิบัติงานในบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข เจCาพนักงานสาธารณสุข
หรือนักวิจัย/ผูCช@วยนักวิจัยทางดCานสาธารณสุขไดCตามมาตรฐานวิชาชีพ
และรักษาจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
ผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ@การเรียนรู-ย4อย (sub PLOs)
PLOs
Sub PLOs
PLO1
1.1 อธิบายหลักการ วิธีการ ในการดูแลตนเอง เพื่อการปhองกันและหลีกเลี่ยง
ใหC บ ริ ก ารความรูC ท างวิ ช าการ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใหCแก@ประชาชนไดCถูกตCองตามหลักการ
คํ า แนะนํ า สุ ข ศึ ก ษา ที่ มุ@ ง เนC น 1.2 นําเสนอขCอมูลความรูCทางดCานสุขภาพดCวยวิธีการที่เหมาะสมและ
การส รC า งเส ริ ม สุ ข ภ าพ ก าร ตรงกลุ@มเปhาหมาย
ปhองกันโรค และการฟ’“นฟูสุขภาพ
แก@ ป ระชาชนไดC ทั้ งระดั บ บุ ค คล
และชุมชน
PLO2

2.1 ซักประวัติโรคตามหลักการอย@างถูกตCอง เพื่อใหCการวินิจฉัยเบื้องตCน

ตรวจวินิ จ ฉั ยโรคและรักษาโรค แก@ผูCป”วย
เบื้ อ งตC น ไดC ภ าย ใตC ข อ บ เข ต 2.2 เลือกวิธีการรักษาโรคเบื้องตCนไดCอย@างถูกตCอง ภายใตCขอบเขต
พ ระราช บั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
สาธารณสุขชุ มชน พ .ศ.๒๕๕๖
พรC อ มทั้ ง ส@ ง ต@ อ ผูC ป” ว ยไดC อ ย@ า ง 2.3 ตัดสินใจส@งต@อผูCป”วยเพื่อรับการรักษาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ถูกตCอง รวดเร็ว เปGนระบบ และมี ของผูCป”วยและรักษาจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
จรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
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PLO3

ภาควิชา -

3.1 ใชCความรูCเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโครงสรCางระบบการ

วางแผ น ป ระส าน งาน ความ บริหารงานสาธารณสุขในการสรCางเครือข@ายและประสานงานกับ
ร@ ว มมื อ กั บ หน@ ว ยงานต@ า ง ๆ ทั้ ง หน@วยงานที่เกี่ยวขCอง
ภ า ค รั ฐ เอ ก ช น แ ล ะ ภ า ค 3.2 วางแผนในการดําเนินการส@งเสริม ปhองกัน ควบคุม และฟ’“นฟูสุขภาพและ
ประชาชน และการดํ า เนิ น งาน สิ่งแวดลCอมไดCอย@างเหมาะสม
ส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันและฟ’“นฟู 3.3 ทํางานร@วมกับสหสาขาวิชาชีพไดCทั้งในบทบาทผูCนําและสมาชิกกลุ@ม เพื่อใหC
สุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน โดย การดํ า เนิ น งานส@ งเสริ ม ปh อ งกั น ควบคุ ม และฟ’“ น ฟู สุ ขภาพของคนในชุ ม ชน
เปGนไปอย@างมีประสิทธิภาพและสอดคลCองกับบริบทพื้นที่
พิ จ ารณาตามบริ บ ทของสั ง คม
และสิ่งแวดลCอม
PLO4

4.1 สื่อสารไดCทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทCองถิ่น โดยใชCภาษาเปGน

พู ดโนC มนC าว จูงใจ สื่ อสารขCอมู ล ทางการหรือไม@เปGนทางการไดCเหมาะสมกับกลุ@มเปhาหมายและสถานการณ
ทางดCานสาธารสุขใหCผูCรับบริการ
ท างดC าน สุ ข ภ าพ แล ะที มส ห 4.2 สื่อสารขCอมูลทางดCานสาธารณสุขใหCกับผูCรับบริการหรือทีมสหวิชาชีพเขCาใจ
วิชาชีพอย@างมีประสิทธิภาพ โดย ไดCอย@างถูกตCอง ชัดเจน ตรงประเด็น
ใชCภาษาที่เปGนทางการและไม@เปGน
ท า ง ก า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย
ภาษาอังกฤษ และภาษาทC องถิ่น
ตามสถานการณ
PLO5

5.1 ใชCหลักการแกCปŽญหาทางวิทยาศาสตรในการกําหนดหัวขCอวิจัย

ผลิ ต งานวิ จั ย ทางสาธารณสุ ขไดC 5.2 กําหนดรูปแบบการวิจัย กลุ@มตัวอย@าง เลือกใชCสถิติ และวิธีการ
ตามมาตรฐานระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย วิเคราะหขCอมูลไดCถูกตCอง เหมาะสมกับประเด็นปŽญหาและถูกตCองตาม
และจริยธรรมการวิจัย

มาตราฐานระเบียบวิธีวิจัย
5.3 ดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดเพื่อสรุปผลในการตอบคําถามวิจัยไดC
อย@างถูกตCองตามหลักการ
5.4 ผลิตงานวิจัยดCานสาธารณสุขไดCดCวยตนเอง ไม@คัดลอกผลงานของ
ผูCอื่นและรับผิดชอบต@อสังคม

PLO6

6.1 สื บ คC น และตรวจสอบขC อ มู ล สารสนเทศ และเขC า ถึ งจากแหล@ งขC อ มู ล ที่
ใชC เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ น@าเชื่อถือ เพื่อใชCประโยชนเชิงวิชาการสาธารณสุข
6.2 คิดวิเคราะห สังเคราะหขCอมูลสารสนเทศทางสาธารณสุขที่ไดCรับมาอย@างมี
๘๙
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ภาควิชา -

สืบคCนขCอมูลทางดCานสาธารณสุข เหตุผล
ที่ น@ าเชื่ อถื อ เพื่ อการเรีย นรูCและ 6.3 ใชCเทคโนโลยีอย@างเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต@อสังคมและไม@ตกเปGน
แกCปŽญหาที่เกี่ยวขCองกับงานที่ตน เหยื่อหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
PLO7

7.1 สะทCอนความคิดและประเมินตนเองอย@างเท@าทัน เมื่อเกิดเหตุการณต@าง ๆ
ประเมิ น และวางแผนพั ฒ นา ขึ้นในชีวิตประจําวัน
ตนเองโดยอาศั ย การสะทC อ น 7.2 คิดวิเคราะหขCอมูลทั้งจากตนเองและขCอมูลยCอนกลับจากแหล@งต@าง ๆ อย@าง
ความคิดและขCอมูลยCอนกลับจาก มีเหตุผล เพื่อประเมินและระบุสิ่งที่ตนเองตCองปรับปรุง
แหล@งขCอมูลต@าง ๆ

7.3 กําหนดเปhาหมายและวางแผนพัฒนาตนเองอย@างเปGนระบบ เพื่อใหCบรรลุ
เปhาหมายที่กําหนดไวC

ผนวก
๑. ข-อกําหนด : คุณสมบัติอาจารย@ผู-รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
๑. นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ - อนุ มั ติ บั ต รเวชศาสตรปh อ งกั น
(ระบาดวิ ท ยา)แพทยสภา,
พ.ศ.๒๕๓๘
- ประกาศนี ย บั ต ร
FieldEpidemiology
Training Program กอง
ระบาดวิ ท ยา กระทรวง
สาธารณสุ ข ,
พ.ศ.๒๕๓๗
- พ.บ.(แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต )
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม@ , พ.ศ.
๒๕๓๓
๒.นางวิลาภรณ เทพผสม

- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) สาขา
วิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๓๓
๙๐

ผลงานวิจัยภายใน ๕ ปC
มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, สุภาภรณ
คําเรืองฤทธิ์, นิวัต อุณฑพันธุ, วิ
ลาภรณ เทพผสม. รายงานโครงการ
สถานการณเฝhาระวังการตั้งครรภแม@
วัยรุ@นในจังหวัดนครสวรรค พ.ศ.
๒๕๕๙.

วิลาภรณ@ เทพผสม, สุภาภรณ คํา
เรืองฤทธิ์ , มนทกานติ์ โอประเสริฐ
สวัสดิ์, นิวัต อุณฑพันธุ, รายงาน
โครงการ สถานการณความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยเด็กและ
เยาวชนหรือวัยรุ@น ในจังหวัด
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- อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี, พ.ศ.
๒๕๒๙
- ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและการผดุงครรภชั้นสูง)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราชพิษณุโลก,พ.ศ.๒๕๒๕

๓. ดร.กิตติคุณ หมู@พยัคฆ

-วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๕๕
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๙

๔ .ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ

- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)คณะ
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๖
- วท.บ. (รังสีเทคนิค)
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@, พ.ศ.
๒๕๔๒

๕ ดร.มรกต สรCอยระยCา

- ปร.ด. (กายวิภาคศาสตรและ
ชีววิทยาโครงสรCาง)คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,
พ.ศ. ๒๕๕๕
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
๙๑

ภาควิชา -

ผลงานวิจัยภายใน ๕ ปC
นครสวรรค พ.ศ.๒๕๖๐.

Moophayak K, Sukontason
K.L., Ruankham W., Tomberlin
J.K., Bunchu N. 2017. Variation
in the time of colonization of
broiler carcasses by carrion
flies in Nakhonsawan Province,
Thailand. J Med Entomol.
54(5): 1157-66.
Poljaroen J, Tinikul R,
Anuracpreeda P, Sobhon P,
Tinikul, Y. The expression and
distribution of a leptin
receptor in the central
nervous system, digestive
organs, and gonads of the
giant freshwater prawn,
Macrobrachium rosenbergii.
Acta Histochem. 2018; 120:
373-384.
Prathoomthong S,
Tingthanatikul Y, Lertvikool S,
Rodratn N, Waiyaput W,
Dittharot K, Sroyraya M,
Sophonsritsuk A. The Effects of
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ชื่อ – สกุล

ภาควิชา -

คุณวุฒิ
คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.
๒๕๔๘

ผลงานวิจัยภายใน ๕ ปC
Dienogest on Macrophage and
Natural Killer Cells in
Adenomyosis: A Randomized
Controlled Study. International
journal of fertility & sterility.
2018 Jan; 11(4):279.

๒. Alignment between PLOs & Higher Education TQF ๑
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
TQF1 Graduates Competencies/Skills/Los
ด-านที่ ๑ ด-านคุณธรรมจริยธรรม

๑.๑ ปฏิบัติตนอย@างมีคุณค@าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ รักษาวินัยตรงต@อเวลาและความรับผิดชอบต@อตนเอง
งานและสังคม
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูCอื่น
รักคุณค@าและศักดิ์ศรีความเปGนมนุษย
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขCอบังคับต@าง ๆ ขององคกรและ
สังคม
๑.๕ ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
สาธารณสุข
๙๒

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
TQF1 Graduates Competencies/Skills/Los
ด-านที่ ๒ ด-านความรู๒.๑ มีความรูCและเขCาใจศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับองค
ความรูC ท างดC า นสาธารณสุ ข ตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ √
√
√
√
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓
ด-านที่ ๓ ด-านทักษะทางปqญญา
๓.๑ วิ เคราะหสถานการณดC า นสุ ข ภาพในระดั บ บุ ค คล
√
√
√
√
√
√
ครอบครัวกลุ@มและชุมชนไดCอย@างเปGนองครวม
๓.๒ วางแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพเปG น องครวมบู ร ณาการและ
ต@อเนื่อง และปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางไดC
√
√
√
√
√
อย@างมีประสิทธิภาพ โดยเนCนการมีสวนร@วมของชุมชน และ
การประสานงานกับหน@วยงานที่เกี่ยวขCอง
๓.๓ ส@งเสริมสุขภาพปhองกันโรคฟ’“นฟูสภาพและส@งต@อไดC
√
√
√
√
๓.๔ ใหC บ ริ การดC า นวิ ช าการการสาธารณสุ ขที่ มุ@ งเนC น การ
√
√
√
√
สรCางเสริมสุขภาพแก@ประชาชนและหน@วยงานอื่น ๆ ไดC
ด-านที่ ๔ ด-านทักษะความสัมพันธ@ระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธที่ ดี กั บ ผูC ร@ ว มงานในองคกรและกั บ
√
√
√
√
บุคคลอื่น
๔.๒ สามารถทํางานเปGนทีมและมีความรับผิดชอบต@อตนเอง
√
√
√
√
√
และผูCอื่นในหน@วยงานและงานที่ไดCรับมอบหมาย
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผูCนําและภาวะผูCตามที่ดี
√
√
√
√
ด-านที่ ๕ ด-านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใชCเทคนิคทางสถิตและชีวสถิติในการวิเคราะห
ขC อ มู ล และแปลความหมาย ขC อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
√
คุณภาพ
๕.๒ สามารถใชCคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคC น ควC า เก็ บ รวบรวม ขC อ มู ล วิ เ คราะห ขC อ มู ล และ
√
√
เลือกใชCรูปแบบของสื่อการนําเสนออย@างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสื่ อ สารไดC อ ย@ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งการพู ด
√
√
√
การฟŽงและการเขียน
ด-านที่ ๖ ทักษะอื่น ๆ
๖.๑ สามารถใหCคําแนะนําใหCคําปรึกษาเกี่ยวกับการส@งเสริม
สุ ข ภาพการปh อ งกั น โรคการควบคุ ม โรคการบํ า บั ด โรค
√
√
เบื้ อ งตC น และการฟ’“ น ฟู สุ ข ภาพตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓
๖.๒ สามารถใชCเทคนิคดCานสาธารณสุข และวิทยาศาสตร
√
สุขภาพในตรวจประเมินบําบัดโรคเบื้องตCนการดูแลใหCความ
ช@ ว ยเหลื อ ผูC ป” ว ยเพื่ อ การส@ ง ต@ อ ตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ

๙๓
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PLO1 PLO2 PLO3
TQF1 Graduates Competencies/Skills/Los
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓
๖.๓ สามารถประเมินสถานการณการวินิจฉัยการวางแผน
งานโครงการสุ ขภาพการปฏิ บั ติต ามแผนการติ ด ตามและ
√
√
การประเมินผล
๖.๔ สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข@ายในชุมชน
√
√
ไดCอย@างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการ ฟŽงและการเขียน
๖.๕ มีทักษะในการใชCกระบวนการแกCปŽญหาสุขภาพแบบมี
√
ส@วนร@วมในชุมชน ทักษะการเปGนผูCนําในการปฏิบัติงาน

PLO4

PLO5

√

√

√
√

ภาคผนวก ๒
๒.๑ ผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร และผลลัพธ@การเรียนรู-ย4อย
๙๔

PLO6

PLO7

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)

๒.๒ ความสัมพันธ@ระหว4างผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค@
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธการเรียนรูCย@อย (Sub PLOs)
PLOs

Sub PLOs
PLO1
1.1 อธิบายหลักการ วิธีการ ในการดูแลตนเอง เพื่อการปhองกันและหลีกเลี่ยง
ใหC บ ริ ก ารความรูC ท างวิ ช าการ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใหCแก@ประชาชนไดCถูกตCองตามหลักการ
คํ า แนะนํ า สุ ข ศึ ก ษา ที่ มุ@ งเนC น 1.2 นําเสนอขCอมูลความรูCทางดCานสุขภาพดCวยวิธีการที่เหมาะสมและ
การสรC า งเสริ ม สุ ข ภาพ การ ตรงกลุ@มเปhาหมาย
๙๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ปh อ งกั น โรค แ ล ะก ารฟ’“ น ฟู
สุขภาพแก@ประชาชนไดCทั้งระดับ
บุคคลและชุมชน
PLO2

2.1 ซักประวัติโรคตามหลักการอย@างถูกตCอง เพื่อใหCการวินิจฉัยเบื้องตCน

ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรค แก@ผูCป”วย
เบื้ องตC น ไดC ภ ายใตC ข อบ เขต 2.2 เลื อ กวิ ธี ก ารรั ก ษาโรคเบื้ อ งตC น ไดC อ ย@ า งถู ก ตC อ ง ภายใตC ข อบเขต
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
สาธารณสุขชุมชน พ .ศ.๒๕๕๖ 2.3 ตัดสินใจส@งต@อผูCป”วยเพื่อรับการรักษาโดยคํานึงถึงความปลอดภั ย
พรC อ มทั้ ง ส@ ง ต@ อ ผูC ป” ว ยไดC อ ย@ า ง ของผูCป”วยและรักษาจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
ถูกตCอง รวดเร็ว เปGนระบบ และ
มีจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
PLO3

3.1 ใชC ค วามรูC เ กี่ ย วกั บ การสาธารณสุ ข และโครงสรC า งระบบการ

วางแผนประสานงานความ บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ในการสรC า งเครื อ ข@ า ยและประสานงานกั บ
ร@วมมือกับหน@วยงานต@าง ๆ ทั้ง หน@วยงานที่เกี่ยวขCอง
ภ า ค รั ฐ เอ ก ช น แ ล ะ ภ า ค 3.2 วางแผนในการดําเนินการส@งเสริม ปhองกัน ควบคุม และฟ’“นฟูสุขภาพและ
ประชาชน และการดําเนิน งาน สิ่งแวดลCอมไดCอย@างเหมาะสม
ส@ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ปh อ งกั น และ 3.3 ทํางานร@วมกับสหสาขาวิชาชีพไดCทั้งในบทบาทผูCนําและสมาชิกกลุ@ม เพื่อใหC
ฟ’“ น ฟู สุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน การดํ า เนิ น งานส@ งเสริ ม ปh อ งกั น ควบคุ ม และฟ’“ น ฟู สุ ขภาพของคนในชุ ม ชน
เปGนไปอย@างมีประสิทธิภาพและสอดคลCองกับบริบทพื้นที่
โดยพิ จ ารณาตามบริ บ ทของ
สังคมและสิ่งแวดลCอม
PLO4

4.1 สื่อสารไดCทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทCองถิ่น โดยใชCภาษาเปGน

พูดโนCมนCาว จูงใจ สื่อสารขCอมูล ทางการหรือไม@เปGนทางการไดCเหมาะสมกับกลุ@มเปhาหมายและสถานการณ
ทางดCานสาธารสุขใหCผูCรับบริการ
ทางดC า นสุ ข ภาพและที ม สห 4.2 สื่อสารขCอมูลทางดCานสาธารณสุขใหCกับผูCรับบริการหรือทีมสหวิชาชีพเขCาใจ
วิ ช าชี พ อย@ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไดCอย@างถูกตCอง ชัดเจน ตรงประเด็น
โดยใชCภาษาที่เปG นทางการและ
ไม@ เ ปG น ทางการทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาทCองถิ่น
ตามสถานการณ
๙๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

PLO5

ภาควิชา -

5.1 ใชCหลักการแกCปŽญหาทางวิทยาศาสตรในการกําหนดหัวขCอวิจัย

ผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขไดC 5.2 กําหนดรูปแบบการวิจัย กลุ@มตัวอย@าง เลือกใชCสถิติ และวิธีการวิเคราะห
ตามมาตรฐานระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ขC อ มู ล ไดC ถู ก ตC อ งเหมาะสมกั บ ประเด็ น ปŽ ญ หา และถู ก ตC อ งตามมาตราฐาน
และจริยธรรมการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
5.3 ดํ าเนิน การวิจั ยตามแผนที่ กําหนดเพื่ อสรุป ผลในการตอบคําถามวิจัยไดC
อย@างถูกตCองตามหลักการ
5.4 ผลิตงานวิจัยดCานสาธารณสุขไดCดCวยตนเอง ไม@คัดลอกผลงานของ
ผูCอื่นและรับผิดชอบต@อสังคม

PLO6

6.1 สื บ คC น และตรวจสอบขC อ มู ล สารสนเทศ และเขC า ถึ งจากแหล@ งขC อ มู ล ที่
ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการ น@าเชื่อถือ เพื่อใชCประโยชนเชิงวิชาการสาธารณสุข
สื บ คC น ขC อ มู ล ท า ง ดC า น 6.2 คิดวิเคราะห สังเคราะหขCอมูลสารสนเทศทางสาธารณสุขที่ไดCรับมาอย@างมี
สาธารณสุขที่น@าเชื่อถือ เพื่อการ เหตุผล
เรียนรูCและแกCปŽญหาที่เกี่ยวขCอง 6.3 ใชCเทคโนโลยีอย@างเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต@อสังคมและไม@ตกเปGน
เหยื่อหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กับงานที่ตนรับผิดชอบ
PLO7

7.1 สะทCอนความคิดและประเมินตนเองอย@างเท@าทัน เมื่อเกิดเหตุการณต@าง ๆ
ประเมิ น และวางแผนพั ฒ นา ขึ้นในชีวิตประจําวัน
ตนเองโดยอาศั ย การสะทC อ น 7.2 คิดวิเคราะหขCอมูลทั้งจากตนเองและขCอมูลยCอนกลับจากแหล@งต@าง ๆ อย@าง
ความคิ ด และขC อ มู ล ยC อ นกลั บ มีเหตุผล เพื่อประเมินและระบุสิ่งที่ตนเองตCองปรับปรุง
จากแหล@งขCอมูลต@าง ๆ

7.3 กําหนดเปhาหมายและวางแผนพัฒนาตนเองอย@างเปGนระบบ เพื่อใหCบรรลุ
เปhาหมายที่กําหนดไวC

๙๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๙๘

PLO6

PLO7

PLO4

PLO5

PLO3

T-shaped Breathe & Depth
– รูCแจCง รูCจริง ทั้งดCานกวCางและดCานลึก
Globally Talented
– มีทักษะ ประสบการณ สามารถแข@งขันไดCระดับโลก
Socially Contributing
- มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชนใหCสังคม
Entrepreneurially Minded
– กลCาคิด กลCาทํา กลCาตัดสินใจ สรCางสรรคสิ่งใหม@ในทางที่ถูกตCอง

PLO2

Program Learning Outcome /
4 Graduate Attributes

PLO1

ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธระหว@างผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ@ เปรียบเทียบระหว4างผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 PLOs กับ มคอ.๑

๙๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธระหว@าง ผลลัพธการเรียนรูCระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูC
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๑)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
TQF1 Graduates Competencies/Skills/Los
ด-านที่ ๑ ด-านคุณธรรมจริยธรรม

๑.๑ ปฏิบัติตนอย@างมีคุณค@าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ รักษาวินัยตรงต@อเวลาและความรับผิดชอบต@อตนเอง
งานและสังคม
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูCอื่น
รักคุณค@าและศักดิ์ศรีความเปGนมนุษย
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขCอบังคับต@าง ๆ ขององคกรและ
สังคม
๑.๕ ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
สาธารณสุข
ด-านที่ ๒ ด-านความรู๒.๑ มีความรูCและเขCาใจศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับองค
ความรูC ท างดC า นสาธารณสุ ข ตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓
ด-านที่ ๓ ด-านทักษะทางปqญญา
๓.๑ วิ เคราะหสถานการณดC า นสุ ข ภาพในระดั บ บุ ค คล
ครอบครัวกลุ@มและชุมชนไดCอย@างเปGนองครวม
๓.๒ วางแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพเปG น องครวมบู ร ณาการและ
ต@อเนื่อง และปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางไดC
อย@างมีประสิทธิภาพ โดยเนCนการมีสวนร@วมของชุมชน และ
การประสานงานกับหน@วยงานที่เกี่ยวขCอง
๓.๓ ส@งเสริมสุขภาพปhองกันโรคฟ’“นฟูสภาพและส@งต@อไดC
๓.๔ ใหC บ ริ การดC า นวิ ช าการการสาธารณสุ ขที่ มุ@ งเนC น การ
สรCางเสริมสุขภาพแก@ประชาชนและหน@วยงานอื่น ๆ ไดC
๑๐๐

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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เอก
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ภาควิชา -

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
TQF1 Graduates Competencies/Skills/Los
ด-านที่ ๔ ด-านทักษะความสัมพันธ@ระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธที่ ดี กั บ ผูC ร@ ว มงานในองคกรและกั บ
√
√
√
√
บุคคลอื่น
๔.๒ สามารถทํางานเปGนทีมและมีความรับผิดชอบต@อตนเอง
√
√
√
√
√
และผูCอื่นในหน@วยงานและงานที่ไดCรับมอบหมาย
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผูCนําและภาวะผูCตามที่ดี
√
√
√
√
ด-านที่ ๕ ด-านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใชCเทคนิคทางสถิตและชีวสถิติในการวิเคราะห
ขC อ มู ล และแปลความหมาย ขC อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
√
คุณภาพ
๕.๒ สามารถใชCคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคC น ควC า เก็ บ รวบรวม ขC อ มู ล วิ เ คราะห ขC อ มู ล และ
√
√
เลือกใชCรูปแบบของสื่อการนําเสนออย@างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสื่ อ สารไดC อ ย@ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งการพู ด
√
√
√
การฟŽงและการเขียน
ด-านที่ ๖ ทักษะอื่น ๆ
๖.๑ สามารถใหCคําแนะนําใหCคําปรึกษาเกี่ยวกับการส@งเสริม
สุ ข ภาพการปh อ งกั น โรคการควบคุ ม โรคการบํ า บั ด โรค
√
√
เบื้ อ งตC น และการฟ’“ น ฟู สุ ข ภาพตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓
๖.๒ สามารถใชCเทคนิคดCานสาธารณสุข และวิทยาศาสตร
สุขภาพในตรวจประเมินบําบัดโรคเบื้องตCนการดูแลใหCความ
√
ช@ ว ยเหลื อ ผูC ป” ว ยเพื่ อ การส@ ง ต@ อ ตาม พ.ร.บ.วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓
๖.๓ สามารถประเมินสถานการณการวินิจฉัยการวางแผน
งานโครงการสุ ขภาพการปฏิ บั ติต ามแผนการติ ด ตามและ
√
√
√
√
การประเมินผล
๖.๔ สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข@ายในชุมชน
√
√
√
ไดCอย@างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการ ฟŽงและการเขียน
๖.๕ มีทักษะในการใชCกระบวนการแกCปŽญหาสุขภาพแบบมี
√
√
ส@วนร@วมในชุมชน ทักษะการเปGนผูCนําในการปฏิบัติงาน

๑๐๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ@การเรียนรูระดับหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงดCวยสัญญลักษณ I, R, P, M)
๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ@การเรียนรูระดับหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงดCวยสัญลักษณ  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

๑๐๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)
ชั้นปC / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

จํานวน
หน4วยกิต

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
1
2
3
4
5
6
7

ชั้นปCที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
*มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human
Development
*มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
*มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
LAEN103-106 English Level I-IV
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
วทคม ๑๐๖ เคมีพื้นฐาน

๐ (๐-๐-๐)

I

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

I

I

๒ (๑-๒-๓)

I

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I

I

I

๒ (๒-๐-๔)

I

๑๐๓

I

I

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปC / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

จํานวน
หน4วยกิต

SCCH 106
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทชว ๑๑๔
SCBI 114
วทฟส๑๕๕
SCPY 155

Basic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
Chemistry Laboratory
ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Biology
ฟdสิกสเบื้องตCนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
Basic Physics for Health Science
ชั้นปCที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
*มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human
Development
*มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๐ (๐-๐-๐)
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
*มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๐ (๐-๐-๐)
MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๐ (๐-๐-๐)
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
**ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
๓ (๒-๒- ๕)
**LAEN103-106 English Level I-IV
สมมน๑๑๒ พลวัตของกลุ@มและการทํางานเปGนทีม
๒ (๒-๐-๔)
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตคอมพิวเตอร
๓ (๒-๒-๕)
ITCS 155
Computer Applications
นวสธ ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 101 Administration and General
Management
นวสธ ๑๐๒ การเมืองกับสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
NWPH 102 Politics and Health
ปCที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวสธ ๒๐๖ หลักเคมีอินทรีย
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 206 Principles of Organic Chemistry
นวสธ ๒๐๗ ชีวเคมี ๑
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 207 Biochemistry 1

๑๐๔

ภาควิชา -

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
1
2
3
4
5
6
7
I

I/P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I/P

R

R/P

R

R/P

I/P

I

I

I

I

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปC / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
นวสธ ๒๐๙ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
NWPH 209 Anatomy and Physiology 1
นวสธ ๒๑๑ จุลชีววิทยาและภูมคิ ุCมกัน
NWPH 211 Microbiology and Immunology
นวสธ ๒๑๕ ประชากรกับผลกระทบทางดCานสุขภาพ
NWPH 215 Population and Health Effects
นวสธ ๒๑๖ การวินิจฉัยชุมชน
NWPH 216 Community Diagnosis
นวสธ ๒๑๙ ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
NWPH 219 Art of Using English for
Communication 1
ปCที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวสธ ๒๐๘ ชีวเคมี ๒
NWPH 208 Biochemistry 2
นวสธ ๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
NWPH 210 Anatomy and Physiology 2
นวสธ ๒๑๒ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
NWPH 212 Public Health Parasitology and
Entomology
นวสธ ๒๑๓ โรคติดเชื้อและโรคไม@ตดิ ต@อ
NWPH 213 Infectious diseases and Noncommunicable Diseases
นวสธ ๒๑๔ สถิติเบื้องตCน
NWPH 214 Basic Statistics
นวสธ ๒๑๗ โภชนาการในงานสาธารณสุข
NWPH 217 Nutrition in Public Health
นวสธ ๒๑๘ อนามัยสิ่งแวดลCอม ๑
NWPH 218 Environmental Health 1
นวสธ ๒๑๙ ศิลปการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
NWPH 219 Art of Using English for
Communication 1
ปCที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวสธ ๓๑๓ การบริหารงานสาธารณสุข
NWPH 313 Public Health Administration
นวสธ ๓๑๔ การบริบาลปฐมภูมิ ๑
NWPH 314 Primary Care 1

ภาควิชา -

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน4วยกิต
1
2
3
4
5
6
7
๓ (๒-๒-๕)
I
I/P
๓ (๒-๒-๕)

I

I/P

๓ (๓-๐-๖)

I

I

๓ (๒-๒-๕)

I/P

๒ (๑-๒-๓)

I

๒ (๑-๒-๓)

I

R/P

๓ (๒-๒-๕)

I

R/P

๒ (๑-๒-๓)

I

R/P

๓ (๓-๐-๖)

R

R

๓ (๒-๒-๕)

I/P

๓ (๒-๒-๕)

I/P

๓ (๒-๒-๕)

I/P

๐ (๐-๐-๐)

I

I/P

๑๐๕

R/P

I/P
I/P

I

R

I/P
I/P

I/P
I/P

R/P

I/P

I/P
I

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

I

R

R

R/P

R/P

I

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปC / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
นวสธ ๓๑๕
NWPH 315
นวสธ ๓๑๖
NWPH 316

ชีวสถิติ
Biostatistics
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
Principles of Epidemiology and Its
Application
นวสธ ๓๑๗ วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ
NWPH 317 Health Information Science
นวสธ ๓๑๘ การส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
NWPH 318 Health Promotion and
Health Behavior
นวสธ ๓๑๙ ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
NWPH 319 Art of Using English for
Communication 2
ปCที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวสธ๓๒๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา
NWPH 320 Introduction to Occupational Health
and Safety
นวสธ ๓๒๑ กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลCอม
NWPH 321 Public Health and Environment
Laws
นวสธ๓๒๒ ความปลอดภัยของอาหารและการ
สุขาภิบาลอาหาร
NWPH 322 Food Safety and Sanitation
นวสธ ๓๒๓ การฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน
NWPH 323 The community health recovery
นวสธ ๓๒๔ อนามัยสิ่งแวดลCอม ๒
NWPH 324 Environmental Health 2
นวสธ ๓๒๕ การใหCคําปรึกษาทางสุขภาพ
NWPH 325 Health Counseling
นวสธ ๓๑๙ ศิลปการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒
NWPH 319 Art of Using English for
Communication 2
ปCที่ ๓ ภาคฤดูร-อน
นวสธ ๓๒๖ การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
NWPH 326 Public Health Professional Field
Training

ภาควิชา -

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน4วยกิต
1
2
3
4
5
6
7
๓ (๒-๒-๕) R/P
R/P R/P
๓ (๒-๒-๕)

R/P

๓ (๒-๒-๕)

R/P

๓ (๒-๒-๕)

R/P

๐ (๐-๐-๐)

R/P

๓ (๒-๒-๕)

R/P

๓ (๓-๐-๖)

R

๓ (๒-๒-๕)

R/P

๓ (๓-๐-๖)

R

R

R

๒ (๑-๒-๓)

R/P

R

R/P

๒ (๑-๒-๓)

R/P

๒ (๑-๒-๓)

R/P

๓ (๐-๑๘๙)

M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A

๑๐๖

R/P

R/P

R/P

R/P
R/P

R/P

R/P

R

R/P

R/P

R/P

R

R/P

R/P
R/P

R/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปC / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
ปCที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวสธ ๔๐๗ การบริบาลปฐมภูมิ ๒
NWPH 407 Primary Care 2
นวสธ ๔๑๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
NWPH 410 Occupational Health and Safety in
Community
นวสธ ๔๑๑ การวางแผนและประเมินผลโครงการทาง
สาธารณสุข
NWPH 411 Project Planning and Evaluation in
Public Health
นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข
NWPH 412 Research Methodology in Public
Health
นวสธ ๔๑๔ อนามัยครอบครัว
NWPH 414 Family Health

ภาควิชา -

จํานวน
หน4วยกิต

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
1
2
3
4
5
6
7

๒ (๒-๑-๓)

R/P

๓ (๒-๒-๕)

R/P

R/P

๒ (๑-๒-๓)

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)

R/P

R/P

R

R/P

R/P

๒ (X-X-X)
วิชาเลือก ๑
Elective course
ปCที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวสธ ๔๑๓ สุขภาพจิต
๒ (๑-๒-๓) R/P R/P R/P R/P
NWPH 413 Mental Health
นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ
๓ (๐-๙-๓)
M/A M/A
NWPH 415 Term paper
นวสธ ๔๑๖ การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย
๓ (๐-๑๒- M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A
NWPH 416 Health Development Field Training
๖)
วิชาเลือก ๒
๒ (X-X-X)
Elective course 2
วิชาเลือก ๓
๒ (X-X-X)
Elective course 3

I = PLO is Introduced and Assessed

R = PLO is Reinforced and Assessed

P = PLO is Practiced and Assessed

M = Level of Mastery is Assessed

A = Assessment

๑๐๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน4วยกิต
๑. กลุ4มวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด
๑๖ หน4วยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human
Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู-

ตารางภาคผนวก ๔.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

๑

๑

๒



 



๓

๔

๕

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

  

 

 

 

 

 





  

 

 





  

  

 





๑๐๘

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

๑

๒

๓

๔

๕

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

Communication
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN

๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
103 English Level 1
๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
104 English Level 2
๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
105
English Level 3

ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
นวสธ
NWPH

นวสธ
NWPH

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๒๑๙ ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑
219 Art of Using English for
Communication 1
๓๑๙ ศิลปะการใชCภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๒
319 Art of Using English for
Communication ๒

๓(๒-๒-๕)

   

 

 



๓(๒-๒-๕)

   

 

 



๓(๒-๒-๕)

   

 

 



๓(๒-๒-๕)

   

 

 



๒(๑-๒-๓)

      

 

๒(๑-๒-๓)

      

 

๑๐๙

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

นวสธ
NWPH

ภาควิชา -

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๓(๓-๐-๖)

นวสธ
NWPH
สมมน
SHHU
ทสคพ
ITCS

๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป
101 Administration and General
Management
๑๐๒ การเมืองกับสุขภาพ
102 Politics and Health
๑๑๒ พลวัตในกลุ@มและการทํางานเปGนทีม
112 Group Dynamic and Team Work
๑๕๕ การประยุกตคอมพิวเตอร
155 Computer Applications

๓(๒-๒-๕) 

 

วทชว
SCBI
วทคม
SCCH
วทคม
SCCH
วทคม
SCCH

๑๑๔
114
๑๐๖
106
๑๑๘
118
๒๐๖
206

๒(๒-๐-๔) 

   

๒(๒-๐-๔) 

   

๑(๐-๓-๑) 
๒(๑-๒-๓) 

ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
หลักเคมีอินทรีย
Principles of Organic Chemistry

๒(๒-๐-๔) 
๒(๒-๐-๔)

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

 

 

 





  

 

 





  



  





 













   



 





   



 





๑๑๐



 

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายวิชา

วทฟส
SCPY
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH

๒(๒-๐-๔)
๑๕๕ ฟdสิกสเบื้องตCนสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
155 Basic Physics for Health Science
๓(๒-๒-๕)
๒๑๔ สถิติเบื้องตCน
214 Basic Statistics
กลุ@มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข จํานวน ๑๘ หน@วยกิต
๒(๑-๒-๓)
๒๐๗ ชีวเคมี ๑
207 Biochemistry 1
๒(๑-๒-๓)
๒๐๘ ชีวเคมี ๒
208 Biochemistry 2
๒๑๒ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทาง
๒(๑-๒-๓)
สาธารณสุข
212 Public Health Parasitology and
Entomology
๒๐๙ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
๓(๒-๒-๕)
209 Anatomy and Physiology 1
๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
๓(๒-๒-๕)
210 Anatomy and Physiology 2

ภาควิชา -

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ




   



   



  

 







  

 







 













 

  

 









 

  

 







  



๑๑๑

  

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

  




 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

นวสธ ๒๑๑ จุลชีววิทยาและภูมิคมุC กัน
NWPH 211 Microbiology and Immunology
นวสธ ๒๑๗ โภชนาการในงานสาธารณสุข
NWPH 217 Nutrition in Public Health
๒. กลุ4มวิชาชีพสาธารณสุข จํานวน ๓๐ หน4วยกิต
นวสธ ๒๑๓ โรคติดเชื้อและโรคไม@ติดต@อ
NWPH 213 Infectious diseases and Noncommunicable Disease
นวสธ ๒๑๘ อนามัยสิ่งแวดลCอม ๑
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH
นวสธ
NWPH

218
๓๑๓
313
๓๑๔
314
๓๑๕
315

Environmental Health 1
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
การบริบาลปฐมภูมิ ๑
Primary Care 1
ชีวสถิติ
Biostatistics II

ภาควิชา -

๓(๒-๒-๕) 

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

 



๓(๒-๒-๕)  



๓(๓-๐-๖)



๓(๒-๒-๕)



๓(๓-๐-๖)



 

๓(๒-๒-๕)





๓(๒-๒-๕)





๑๑๒

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ



 



 









  









 





   





 







  







 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

นวสธ
NWPH

นวสธ
NWPH

นวสธ
NWPH

นวสธ
NWPH

นวสธ

๓๑๖ หลักวิทยาการระบาดและการ
ประยุกต
316 Principles of Epidemiology and
Its Application
๓๑๘ การส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ
318 Health Promotion and Health
Behavior
๓๒๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขัน้
แนะนํา
320 Introduction to Occupational
Health and Safety
๓๒๑ กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดลCอม
321 Public Health and Environment
Laws

ภาควิชา -

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

๓(๒-๒-๕)



 









๓(๒-๒-๕)



 









๓(๒-๒-๕)



 





    











๓(๓-๐-๖)

 

๓๒๖ การฝ›กปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ๓(๐-๑๘-๙)

๑๑๓







 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายวิชา

ภาควิชา -

๑. คุณธรรม จริยธรรม

Public Health Professional Field
Training
๓. กลุ4มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สาธารณสุขชุมชน) จํานวน ๓๙ หน4วยกิต
๑) กลุ4มรายวิชาส4งเสริมการเรียนรู-และการให-คําปรึกษาด-านสุขภาพ จํานวน ๙ หน4วยกิต
นวสธ ๓๒๓ การฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน
๓(๓-๐-๖)

NWPH 323 The community health recovery
นวสธ ๓๒๔ อนามัยสิ่งแวดลCอม ๒
๒(๑-๒-๓)

NWPH 324 Environmental Health 2
นวสธ ๓๒๕ การใหCคําปรึกษาทางสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)

NWPH 325 Health Counseling
นวสธ ๔๑๓ สุขภาพจิต
๒(๑-๒-๓)

NWPH 413 Mental Health
NWPH

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ

326

๒) กลุ4มรายวิชาประยุกต@การตรวจประเมินสุขภาวะและการบําบัดเบื้องต-น จํานวน ๑๐ หน4วยกิต
นวสธ ๒๑๕ ประชากรกับผลกระทบทางดCาน
๓(๓-๐-๖)

 
สุขภาพ
NWPH 215 Population and health Effects
นวสธ ๓๒๒ ความปลอดภัยของอาหารและการ
๓(๒-๒-๕) 


๑๑๔

 







 







 







 







 











 





 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายวิชา

ภาควิชา -

๑. คุณธรรม จริยธรรม

สุขาภิบาลอาหาร
NWPH 322 Food Safety and Sanitation
นวสธ ๔๐๗ การบริบาลปฐมภูมิ ๒
๒(๑-๒-๓)

NWPH 407 Primary Care 2
นวสธ ๔๑๔ อนามัยครอบครัว
๒(๑-๒-๓)  

NWPH 414 Family Health
๓) กลุ4มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน จํานวน ๑๑ หน4วยกิต
นวสธ ๒๑๖ การวินิจฉัยชุมชน
๓(๒-๒-๕) 


NWPH 216 Community Diagnosis
นวสธ ๔๑๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
๓(๒-๒-๕) 


ชุมชน
NWPH 410 Occupational Health and Safety
in Community
นวสธ ๔๑๑ การวางแผนและประเมินผลโครงการ ๒(๒-๑-๓) 


ทางสาธารณสุข
NWPH 411 Project Planning and Evaluation
in Public Health

๑๑๕

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

 

 

   





 







 







   





 







๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ







 ตรี

โท

เอก

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายวิชา

ภาควิชา -

๑. คุณธรรม จริยธรรม

นวสธ
NWPH

๔๑๖ การฝ›กปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย
๓(๐-๑๒-๖)
416 Health Development Field
Training
๔) กลุ4มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด-านสุขภาพชุมชน ๖ หน4วยกิต
นวสธ ๓๑๗ วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)    
NWPH 317 Health Information Science
นวสธ ๔๑๒ ระเบียบวิธีวิจยั วิทยาในงาน
๓(๒-๒-๕)
สาธารณสุข
NWPH 412 Research Methodology in Public
Health
๕) กลุ4มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
๓ หน4วยกิต
นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ
๓(๐-๙-๓)
NWPH 415 Term paper

๒.ความรู-

ระดับปริญญา

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ@
วิเคราะห@เชิงตัวเลข
๓. ทักษะทางปqญญา ระหว4าง
สือ่ สาร และการใชบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ


๑๑๖

๖.ทักษะการปฏิบัติงานด-าน
วิชาชีพ



 

 







 







 









ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ภาคผนวก ๕

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค@ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑๗

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

การปรับปรุงแก-ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค@ มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------

๑. หลักสูตรฉบับดังกล4าวนี้ ได-รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่…………...............
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได-อนุมัติการปรับปรุงแก-ไขครั้งนี้แล-ว ในคราวประชุมครั้งที่…….เมื่อวันที่
..................................
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก-ไขนี้ เริ่มใชCกับนักศึกษารุ@นปKการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต@ภาคเรียนที่ ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๑
เปGนตCนไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก-ไข
เพื่อเตรียมความพรCอมในการพัฒนาบุคลากรทางดCานสาธารณสุข ที่มีคุณลักษณะตรงตามความตCองการของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่สามารถเผชิญกับสถานการณในการเปลี่ยนแปลงต@าง ๆ
ทั้งในระดับประเทศ และต@างประเทศที่ส@งผลกระทบต@อสุขภาพของประชาชน ภายใตCแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ พรCอม
รับการประเมิน MU AUN-QA และสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยตามหลักการศึกษาที่มุ@งผลลัพธ (OBE)
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก-ไข
๕.๑ เพิ่มชื่อ สาขาวิชา ดังนี้
เดิม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ไม@ระบุสาขาวิชา)
เปลี่ยนเปVน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๕.๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัดรายวิชาออก จํานวน ๒ รายวิชา คือ
นวสธ ๑๐๒
NWPH 102

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes
๑๑๘

หน@วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111

มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation

ภาควิชา -

๓ (๓-๐-๖)

เปWดรายวิชาใหม4 จํานวน ๓ รายวิชา คือ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

นวสธ ๒๑๙ ศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
NWPH 219 Art of Using English for Communication 1
เงื่อนไข:
ภาษาอังกฤษพื้นฐานดCานสาธารณสุข คําศัพทและหลักการใชCภาษาอังกฤษ ทักษะการฟŽง การพูด การอ@าน
และการเขียนขั้นพื้นฐาน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดต@อทางโทรศัพท การกล@าวขอบคุณ การกล@าวคําเชิญ
การแสดงความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานที่ การฟŽงข@าว เพลง ชมภาพยนตรภาคภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวขCองดCานสาธารณสุข และฝ›กทักษะการการฟŽง พูด อ@าน เขียน
Basic English for public health, vocabulary and usage, listening, speaking, reading, and
writing skills, greeting, telephoning, expressions of gratitude and appreciation, invitations,
congratulations, descriptions of objects, people and places, listening to English news, songs and
watching English movie
นวสธ ๓๑๙ ศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 319 Art of Using English for Communication ๒
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา NWPH219 ก@อน
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวขCองกับสาธารณสุข เพื่อสื่อสารในบริบทสากล ใหCผูCเรียนมีทักษะทั้ง 4
ดCาน คือฟŽง พูด อ@าน เขียน โดยใชCภาษาอังกฤษเปGนเครื่องมือในการแสวงหาความรูC ผ@านสื่อสิ่งพิมพต@าง ๆ รวมถึงสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส การใหC คํ าแนะนํ าและการแสดงความคิ ด เห็ น ในสถานการณต@ าง ๆ การบรรยายเหตุ การณและ
ประสบการณ รวมไปถึงการสรCางความตระหนักในการสื่อสารต@างวัฒนธรรม
Study the integration of public health for the four language skills in the global context.
Learners use English four skills as the tool to pursuit of knowledge through various publications

๑๑๙

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

and electronic media, giving advice in several situations and discussing events and experiences
and also the awareness of communication in different cultures
นวสธ ๑๐๒ การเมืองกับสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
NWPH 102 Politics and Health
เงื่อนไข:
ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับการเมือง ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธระหว@างการเมืองกับสุขภาพ
ผลของการเมืองต@อสุขภาพของประชาชน อิทธิพลของสุขภาพต@อการเมือง ปฏิสัมพันธทางการเมืองไทยกับสุขภาพ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปK พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงปŽจจุบัน ทิศทาง และแนวโนCมของการเมืองกับสุขภาพ
Introduction to Politics, Introduction to Health, The relationship between politics and
health, Impact of politic to health of the people. Influence of health on politics, Thailand's
political interaction with health after the political change in 1932up to the present, directions
and trends of politics and health
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ4มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร@และคณิตศาสตร@
ตัดรายวิชาออก จํานวน ๑๑ รายวิชา คือ
วทกว ๑๐๑
SCAN 101
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทคม ๑๒๔
SCCH 124
วทคม ๒๒๗
SCCH 227
วทคม ๑๒๘
SCCH 128
วทคม ๑๓๑
SCCH 131
วทคม ๑๓๒

กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
ปฏิบัติการฟdสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
หลักเคมีอินทรีย ๑
Principles of Organic Chemistry I
หลักเคมีอินทรีย ๒
Principles of Organic Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
๑๒๐

หน@วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๑-.๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

SCCH 132
วทฟส ๑๕๖
SCPY 156
วทคณ ๑๖๒
SCMA 162
นวสธ ๒๐๒
NWPH 202
วทจช ๒๐๓
SCMI 203

ภาควิชา -

General Chemistry II
ฟdสิกสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Physics for Health science
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสามัญขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖)
Calculus and Introduction to Ordinary Differential Equations
สรีรวิทยาพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Physiology
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Microbiology

เปWดรายวิชาใหม4 จํานวน ๗ รายวิชา คือ
หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

นวสธ ๒๐๖ หลักเคมีอินทรีย@
NWPH 206 Principle of organic chemistry
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา SCCH 106 และ SCCH 118 ก@อน
พันธะและโครงสรCางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย การอ@านชื่อสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาในเคมี
อินทรีย สเตอริโอเคมี การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอล
ไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เฮไลด แอลกอฮอล ฟKนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุ
พันธ เอมีน คารโบไฮเดรต โปรตีน มัน กรดนิวคลิอิก ฝ›กทักษะในหCองปฏิบัติการเคมีอินทรีย การสังเคราะหของแอล
ดีไฮด คีโตน แอลกอฮอล ฟKนอล
Bonding and molecular structure of organic compounds, nomenclature, reactions of
organic compounds, stereochemistry, synthesis and reactions of alkane, cycloalkane, alkene,
cycloalkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone,
carboxylic acid and their derivatives, amine, carbohydrate, protein, lipid, oil, fat and nucleic acid.
Practice in the organic chemistry laboratory; synthesis of aldehyde, ketone, alcohol and phenol
นวสธ ๒๐๗

ชีวเคมี ๑

๒ (๑-๒-๓)
๑๒๑

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

NWPH 207 Biochemistry 1
เงื่อนไข:
ตCองเรียนวิชา SCCH 106 ก@อน
การวิเคราะหชีวโมเลกุล องคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุล วิถีกลไกการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สังเคราะหพลังงานของชี วโมเลกุ ลไดCแก@ คารโบไฮเดรต โปรตี น ไขมั น และกรดนิ วคลิ อิค เอ็ น ไซม และการเร@ ง
ปฏิกริยาของวิถีชีวเคมีของเซลล ภาวะโภชนาการของมนุษย โดยมุ@งเนCนใหCเขCาใจถึงการทํางานของร@างกายในภาวะ
ปรกติ และการเชื่อมโยงกับความผิดปรกติทางชีวเคมีของผูCป”วยและฝ›กทักษะปฏิบัติการชีวเคมี
The analysis of biomolecules and biochemical techniques; property and function of
biomolecules, enzyme functions and catalytic control, metabolism of biomolecules and
controlling aspect, human nutrition; understand the biochemical processes and controlling in
normal condition and link to defect and diseases. Practice in the organic chemistry laboratory
นวสธ ๒๐๘ ชีวเคมี ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 208 Biochemistry 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH207 ก@อน
เซลลวิ ทยาและชี ววิ ทยาระดั บ โมเลกุ ล ที่ รวมถึ งกลไกการแสดงออกของยี น เพื่ อ สั งเคราะหโปรตี น การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน ซึ่งจะอธิบายกลไกปรกติที่เกิดขึ้นภายในเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูงและเกี่ยวเนื่องกับความ
ผิ ด ปรกติ ของมนุ ษ ย อี ก ทั้ งไดC เรี ย นรูC เทคโนโลยี ดั ด แปลงพั น ธุ กรรมที่ พั ฒ นากระบวนการรั ก ษาโรคต@ า ง ๆ การ
สังเคราะหฮอรโมนและการออกฤทธิ์ต@อเซลล การสื่อสัญญาณภายในเซลล กลไกการเพิ่มจํานวนเซลล การตายของ
เซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเซลลตCน กําเนิด และชีววิทยาโมเลกุลของโรคมะเร็ง รวมถึงฝ› กทักษะใน
หCองปฎิบัติการชีวเคมี การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การติดฉลากแอนติบอดี้
Cell and molecular biology including gene expression, gene regulation, genetic disorder
syndrome, recombinant DNA technology and their applications in medicine, endocrinology, cell
signaling, cell cycle, apoptosis tissue culture, stem cell technology and molecular biology of
cancer.Practice in the basic skills polymerase chain reaction (PCR) and Immunohistochemistry
นวสธ ๒๐๙ กายวิภาคศาสตร@และสรีรวิทยา ๑
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 209 Anatomy and Physiology 1
เงื่อนไข:
ศึกษาความรูCพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวขCองกับโครงสรCาง หนCาที่ กลไก และการ
ควบคุมการทํางานของเซลล อวัยวะ และระบบต@าง ๆ ภายในร@างกาย ไดCแก@ เซลลและเนื้อเยื่อ ระบบห@อหุCมร@างกาย
ระบบกระดูก ระบบกลCามเนื้อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุCมกัน และระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งการทํางาน
๑๒๒

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ประสานกันของระบบต@าง ๆ เพื่อนําไปสู@การทรงสภาพปกติภายในร@างกาย และศึกษาหุ@นจําลองการทํางานของ
ร@างกายหรือร@างอาจารยใหญ@ในหCองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Basic concepts and fundamental knowledge of cell structures and functions of different
organ systems such as cell and tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system,
nervous system, immune system and cardiovascular system. It also deals with the mechanisms
of regulation of cell-organ-systems integration and adaptations in order to keep the body in a
homeostatic state. The study of functions of body via model or cadaver in Anatomy and
Physiology laboratory
นวสธ ๒๑๐ กายวิภาคศาสตร@และสรีรวิทยา ๒
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 210 Anatomy and Physiology 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH209 ก@อน
ศึกษาความรูCพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวขCองกับโครงสรCาง หนCาที่ กลไก และการ
ควบคุมการทํางานของเซลล อวัยวะ และระบบต@าง ๆ ภายในร@างกาย ไดCแก@ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ@ายปŽ สสาวะ ระบบสืบพั นธุ และระบบต@อมไรCท@อ รวมทั้ งการทํางานประสานกันของระบบต@าง ๆ เพื่ อ
นําไปสู@การทรงสภาพปกติภ ายในร@างกาย และศึ กษาหุ@ น จํ าลองการทํ างานของร@างกายหรือร@างอาจารยใหญ@ ใน
หCองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Basic concepts and fundamental knowledge of cell structures and functions of different
organ systems such as respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system
and endocrine system. It also deals with the mechanisms of regulation of cell-organ-system
integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state. The study of
functions of body via model or cadaver in Anatomy and Physiology laboratory
นวสธ ๒๑๑ จุลชีววิทยาและภูมิคุ-มกัน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 211 Microbiology and Immunology
เงื่อนไข:
เรียนวิชา SCBI 114 ก@อน
การศึกษาความรูCพื้นฐานของจุลชีพก@อโรคต@าง ๆ ไดCแก@ แบคทีเรีย ไวรัส และรา ในดCานต@าง ๆ ไดCแก@ ปŽจจัย
ที่ก@อใหCเกิดโรค กลไกการรุกรานของจุลชีพเขCาสู@ร@างกาย การติดต@อ การตรวจแยกชนิดของจุลชีพและแนวทางการ
ปh องกั น โรค ความรูCพื้น ฐานของระบบภู มิคุCมกัน ของร@ างกายและกลไกต@าง ๆ ที่ ใชCในการต@ อตC านสิ่งแปลกปลอม
วิธีการตรวจวินิจฉัยดCวยวิธีการทางวิทยาภูมิคุCมกัน และฝ›กปฏิบัติการในหCองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
๑๒๓

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Basic concepts and fundamental knowledge of pathogenic microorganisms such bacteria,
viruses and fungi. The study issues are associated with factors of cause disease, invasive
mechanism of pathogen, contagion, isolation and identification of pathogen, prophylaxis;
fundamental knowledge of the immune system, against mechanism of the body to antigen and
immune techniques for diagnosis and practice in the microbiology laboratory
นวสธ ๒๑๔ สถิติเบื้องต-น
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 214 Basic Statistics
เงื่อนไข:
บรรยาย สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับการวัดของตัวแปร การสุ@มตัวอย@างและการเก็บ
รวบรวมขCอมู ล การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขCอมูล สถิติ เชิงพรรณนา (อั ตราส@ว น
สัดส@วน รCอยละ อัตรา การแจกแจงความถี่ สถิติชีพและอนามัย การวัดแนวโนCมเขCาสู@ส@วนกลาง การวัดการกระจาย
ของขCอมูล การวัดความเบCของขCอมูล) สถิติเชิงอนุมาน (การประมาณค@า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบที
การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบแบบไค-สแควร การวิเคราะหสหสั มพั น ธเพี ย รสัน การวิ เคราะหการ
ถดถอยแบบง@าย)
การฝ‰ ก ปฏิ บั ติ การวิ เ คราะหขC อ มู ล ดC ว ยโปรแกรม SPSS for Windows การเตรี ย มขC อ มู ล เพื่ อ การ
ประมวลผล (การลงรหัส การบรรณาธิกร การแปรสภาพขCอมูล) การประมวลผลขCอมูลที่สอดคลCองกับภาคบรรยาย
(สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน) และการนําเสนอหรือแสดงผลลัพธ
Statistics for health science, level of measurement, random sampling and data collection,
research tools design and quality testing, desciptive statistics (ratio, proportion, percentage, rate,
frequency distribution, vital and health statistics, measure of central tendency, measure of
dispersion, measure of skewness) , inferential statistics ( estimation, hypothesis testing, T-Test,
analysis of variance, chi-Square test, pearson product moment correlation, simple regression
analysis)

๕.๔ กลุ4มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)
เปWดรายวิชาใหม4 จํานวน ๘ รายวิชา คือ
นวสธ ๒๑๕

ประชากรกับผลกระทบทางด-านสุขภาพ
๑๒๔

หน@วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCาดCวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

NWPH 215 Population and health Effects
เงื่อนไข:
ปฏิสัมพันธระหว@างขนาดของประชากร องคประกอบของประชากร การกระจายของประชากรตามพื้นที่
ภาวะการตาย ภาวะเจริ ญ พั น ธ และการยC ายถิ่ น ปฏิ สั มพั น ธระหว@ างปรากฏการณทางประชากรกั บ ปŽ จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลCอม
Interactions between population size, population composition, spatial distribution,
mortality, fertility and migration; interactions between demographic phenomena and socioeconomic and environmental factors
นวสธ ๒๑๖ การวินิจฉัยชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 216 Community Diagnosis
เงื่อนไข:
ความหมายของการวินิจฉัยชุมชน ความจําเปGนในการวินิจฉัยชุมชน การศึกษาชุมชน การคCนหาปŽญหาและ
ความตCองการของชุมชน ขCอมูลที่จําเปGน การเก็บขCอมูล การจัดลําดับความสําคัญของปŽญหา ฝ›กการวิเคราะหสาเหตุ
ของปŽญหา และวางแผนการแกCไขปŽญหา
Meaning of community diagnosis, the necessary of community diagnosis, community
study, the search for problems and needs assessment; the need of information, data collection,
priority setting of problems, problems analysis, planning for problems solving
นวสธ ๓๒๓ การฟ•Žนฟูสุขภาพชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
NWPH 323 The community health recovery
เงื่อนไข:
ความหมายของสุขภาพชุมชน องคประกอบของสุขภาพชุมชน สถานการณสุขภาพชุมชน สิ่งที่ตCองพิจารณา
เกี่ยวกับสุขภาพชุมชน โครงสรCางชุมชน ความสัมพันธในชุมชน พลวัตของวิถีชีวิต ความเขCาใจต@อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูCร@วมกัน แนวทางในการฟ’“นฟูสุขภาพชุมชน การคืนขCอมูลใหCชุมชน การสรCางพลังอํานาจ ระบบเครือข@าย
วิสัยทัศนชุมชน และการดึงศักยภาพของชุมชน
Meaning of community health, element of community health, situation of community
health, considerations of community health; community structures, the inter-relationship of the
community, dynamic way of life; understanding change, mutual learning; ways of recovery

๑๒๕

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

community health; data reflection, empowerment, network, community vision and how to pull
out the community potentiality
นวสธ ๓๒๔ อนามัยสิ่งแวดล-อม ๒
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 324 Environmental Health 2
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH 218
การประเมินปริมาณน้ําเสีย คุณภาพน้ําเสียทางกายภาพ, เคมี, วิทยา บีโอดี ซีโอดี น้ําหนักบรรทุกความ
สกปรก บ@อตกตะกอน บ@อปรับสภาพการไหล การบําบัดนําเสีย โดยวิธีกายภาพ เคมีและชีววิทยากฎสมดุลของสารที่
เกี่ยวขCองกับน้ําเสีย การกําจัดตะกอนส@วนเกิน ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับขยะ ขยะอันตราย การนําขยะกลับมาใชC
ประโยชน ฝ›กใหCความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสียและขยะในชุมชน
Wastewater management , an access to the quantity and quality of wastewater ,flow,
physical; chemical, biological characteristics as Biological Oxygen Demand ( BOD) , Chemical
Oxygen Demand ( COD) ; organic loading conditions of sedimentation tank, equalization tank,
physical, chemical, biological treatments for wastewater; water balance in process, concepts of
reused and the recycle process and practice in waste management in the community
นวสธ ๓๒๕ การให-คําปรึกษาทางสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 325 Health Counseling
เงื่อนไข:
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการใหCคําปรึกษา และวิธีการในการพัฒนาตนเองสู@การเปGนผูCใหCคําปรึกษาทาง
สุขภาพ และการฝ›กปฏิบัติการใหCคําปรึกษาทางสุขภาพ
Concepts, principles, theories of health counselling, and methods in self improvement to be
health counselors by practicing health counselling
นวสธ ๔๑๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
NWPH 410 Occupational Health and Safety in Community
เงื่อนไข:
พื้ น ฐานความปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ ในชุ ม ชน อุ ต สาหกรรม สาเหตุ ธ รรมชาติ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ
อุบัติการณ อุบัติภัยสาธารณะ การใชCรถ การจราจร การบันทึก การประเมินผล ความถี่ ความรุนแรง การรายงาน
การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ หลักการปhองกันควบคุมอุบัติเหตุ การส@งเสริมความปลอดภัย อุปกรณปhองกัน
อันตรายส@วนบุคคล ฝ›กทําโครงการความปลอดภัยในชุมชน ในงานภาคเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดต@าง ๆ และอุตสาหกรรมครัวเรือน
๑๒๖

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

Fundamental of occupational safety in the community; causes and nature of accidents and
incidents for public traffic accident road safety; an evaluation of safety practices, injury records,
an assessment of frequency and severity of accident; principles of prevention and control of
accidents, safety promotion protective equipment, safety programs in the community

นวสธ ๔๑๑ การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข
๒ (๑-๒-๓)
NWPH 411 Project Planning and Evaluation in Public Health
เงื่อนไข:
เทคนิคการวางแผน การเขียนโครงการ ความหมายของการวัดและการประเมิน หลักการวัดและประเมินผล
ทฤษฎี การวัด และประเมิน ผล ดัช นี ชี้ วัด เกณฑการประเมิน เครื่องมือ การวิเคราะหและประเมิ น ผลขCอมู ลของ
โครงการทางสาธารณสุข และการฝ›กวางแผนและประเมินโครงการทางสาธารณสุขในชุมชน
Planning, project writing, meaning of measurement and evaluation; principles of
measurement and evaluation; theory of measurement and evaluation; indicators; evaluation
criteria of measurement; data analysis and evaluation of measurement data in the project and
evaluation in public health project in the community
นวสธ ๔๑๕ ภาคนิพนธ@
๓ (๐-๙-๓)
NWPH 415 Term paper
เงื่อนไข:
เรียนวิชา NWPH 412
การทําวิจัยในประเด็นปŽญหาดCานสาธารณสุข โดยอยู@ในความดูแลและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาภาค
นิพนธ
Research on public health problems under the supervision and guidance of the term
paper advisor(s)

๑๒๗

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๖. โครงสร-างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก-ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรCางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ@มาตรฐานฯ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

กระทรวงศึกษาธิการ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
(หลักสูตร ๔ ปC )

ก4อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ไม4น-อยกว4า ๓๐ หน4วยกิต

๓๐

๓๐

- กลุ@มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

๑๒

๑๔

- กลุ@มวิชาภาษา

๑๒

๑๓

- กลุ@มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖

๓

๙๘

๙๙

- วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข

๓๖

๓๐

- วิชาชีพสาธารณสุข

๒๗

๓๐

- วิชาเฉพาะสาขา (สาธารณสุขชุมชน)

๓๕

๓๙

ไม4น-อยกว4า ๖ หน4วยกิต

๖

๖

ไม4น-อยกว4า ๑๒๐ หน4วยกิต

๑๓๔

๑๓๕

๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
(มหาวิทยาลัยกําหนดและหลักสูตรกําหนด)

๒. หมวดวิชาเฉพาะ

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน4วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม4น-อยกว4า ๗๒ หน4วยกิต

๑๒๘

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย@ผู-รบั ผิดชอบหลักสูตร

๑๒๙

ภาควิชา -

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย@ผู-รับผิดชอบหลักสูตร

ก. อาจารย@ผู-รับผิดชอบหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
ยศ. / ตําแหน4งทางวิชาการ อาจารย
สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปKที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
อนุมัติบัตรเวชศาสตรปhองกัน
ประกาศนียบัตร Field
Epidemiology Training

สาขาวิชา
แขนงระบาด
วิทยา
๑๓๐

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

พ.ศ.

แพทยสภา

๒๕๓๘

กองระบาดวิทยากระทรวง
สาธารณสุข

๒๕๓๗

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Program
แพทยศาสตรบัณฑิต

-

ภาควิชา -

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@

๒๕๓๓

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การสอบสวนโรค และการปhองกันควบคุมโรค
๒) การส@งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ@มโรคเรื้อรัง
๓) การดูแลผูCสูงอายุในชุมชน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ(ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์, นิวัต อุณฑพันธุ, วิลาภรณ เทพผสม. รายงานโครงการ
สถานการณเฝhาระวังการตั้งครรภแม@วัยรุ@นในจังหวัดนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๙.
๒) นิวัต อุณฑพันธุ, มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ .ฤทธิรงค พันธดี , รายงานโครงการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพผูCสูงอายุ .มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค: ๒๕๕๗
๓) นิวัต อุณฑพันธุ, มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์. รายงานโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพผูCสูงอายุ .
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค: ๒๕๕๖.
 ผลงานวิจัย
๑) จิตเจียระไน สุชัยรัตน, ศุภรัตน เจริญทัพ, อัจฉรา พันธุศิลป–,มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์.
ปŽจจัยที่มีผลต@อการออกกําลังกายของผูCสูงอายุในตําบลเขาทองอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค. นําเสนอในที่
ประชุมวิชาการผูCสูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๔ : สรCางสุขสู@สังคมผูCสูงวัย ; ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ; ณ อาคารสุร
สัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
๒) ชนาพร ปรางควิเศษ, ณัฐริกา แกCวมุงคุณ, ลัดดาวัลย โพธิวิจิตร,นิศากร พิจิตรศิริ, รุ@งทิวา บัวเรียน, รุ@ง
ดารา ศรีจันทรดี,มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์. อิทธิพลของการออกกําลังกายต@อการเปGนโรคเบาหวานของผูCสูงอายุ
ในตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค . นําเสนอในที่ประชุมวิชาการผูCสูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๔ :
สรCางสุขสู@สังคมผูCสูงวัย ; ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ; ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
๓) ชนาพร ปรางควิเศษ, ณัฐริกา แกCวมุงคุณ, ลัดดาวัลย โพธิวิจิตร, นิศากร พิจิตรศิริ, รุ@งทิวา บัวเรียน, รุ@ง
ดารา ศรีจันทรดี,มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์. ความสัมพันธระหว@างการเปGนโรคเรื้อรังกับการเขCาร@วมกิจกรรมทาง
สังคมของผูCสูงอายุ ในตําบลเขาทอง อํ าเภอพยุหะคี รี จังหวัดนครสวรรค. นําเสนอในที่ ประชุมวิชาการผูCสูงอายุ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ : สรCางสุขสู@สังคมผูCสูงวัย ; ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ; ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.
 บทความทางวิชาการ
๑๓๑

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

 หนังสือ / ตํารา
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปqจจุบัน
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘

นวสธ ๓๑๐
นวสธ ๔๐๑
นวสธ ๓๐๕
นวคร ๓๐๒
นวคร ๓๐๑
นวสธ ๓๑๒
นวสธ ๔๐๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
โรคติดเชื้อ
โรคไม@ติตต@อ
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
การบริบาลปฐมภูมิ
การส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
การปhองกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ
สุขภาพจิต

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม4 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ นวสธ ๒๑๓
โรคติดเชื้อและโรคไม@ติดต@อ
๒ นวสธ ๓๑๖
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
๓ นวสธ ๓๑๔
การบริบาลปฐมภูมิ ๑
๔ นวสธ ๔๐๗
การบริบาลปฐมภูมิ ๒
๕ นวสธ ๔๑๓
สุขภาพจิต
อื่น ๆ

จํานวนหน@วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

จํานวนหน@วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดCวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ปK ๒๕๕๔ ถึงปŽจจุบัน
๒. คณะกรรมการวารสาร สวรรคประชารักษเวชสาร ปK ๒๕๔๓ ถึงปŽจจุบัน
๓. ผูCเชี่ยวชาญชําระบทความวารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.8 (Peer Review) ปK ๒๕๕๗ ถึงปŽจจุบัน
๔. ผูCเชี่ยวชาญชําระบทความ (Peer Review) วารสารสาธารณสุขนครสวรรค ปK ๒๕๕๘ ถึงปŽจจุบัน
๑๓๒

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๒. ชื่อ-นามสกุล นางวิลาภรณ เทพผสม
ยศ. / ตําแหน@งทางวิชาการ
อาจารย
สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปKที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปCที่สําเร็จการศึกษา
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎี อนามัยครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
กําลังศึกษา
บัณฑิต นานาชาติ)
วท.ม (สาธารณสุขศาสตร)
โรคติดเชื้อและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๓
วิทยาการระบาด
-ป.พย. (ประกาศนียบัตร
พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๒๕๒๕
๑๓๓

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

พยาบาลศาสตรและการผดุง
ครรภชั้นสูง)

ภาควิชา -

พุทธชินราชพิษณุโลก

ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) อนามัยครอบครัว (วัยรุ@น)
๒) วิทยาการระบาดโรคติดเชื้อ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย
๑) วิลาภรณ เทพผสม, สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์, มนทกานต โอประเสริฐสวัสดิ์, นิวัต อุณฑพันธุ. รายงาน
โครงการสถานการณความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยเด็กและเยาชนหรือวัยรุ@นในจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๖๐.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปqจจุบัน
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑
นวสธ ๔๐๒

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
อนามัยครอบครัว

จํานวนหน@วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม4 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
จํานวนหน@วยกิต
รหั
ส
รายวิ
ช
า
ชื
อ
่
รายวิ
ช
า
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดCวย
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ตนเอง)
๑
นวสธ ๔๑๔ อนามัยครอบครัว
๒ (๑-๒-๓)
๓. ชื่อ-นามสกุล นายกิตติคุณ หมู@พยัคฆ
ยศ. / ตําแหน@งทางวิชาการ
อาจารย
สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปKที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปCที่สําเร็จการศึกษา
วท.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปรสิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
๒๕๕๔
วท.บ (เทคนิคการแพทย)
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
๒๕๔๘
๑๓๔

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทยและสาธารณสุข
๒) เทคนิคการแพทย
๓) นิติเวชกีฏวิทยา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา
บทความทางวิชาการ
๑) กิตติคุณ หมู@พยัคฆ นพวรรณ บุญชู และธารินี ไชยวงศ 2017. การบุกรุกของสัตวขาปลCองที่เปGนปรสิตในเนื้อเยื่อ
ต@างๆ ของคน (Review article) J Trop Med Parasitol. 40(2): 29-49.
บทความวิจัย
๑) Moophayak K, Sukontason K.L., Ruankham W., Tomberlin J.K., Bunchu N. 2017. Variation in
the time of colonization of broiler carcasses by carrion flies in Nakhonsawan Province, Thailand. J
Med Entomol. 54(5): 1157-66.
๒) Moophayak K, Sanit S, Chaiwong T, Sukontason K, Kurahashi H, Sukontason KL, Vogtsberger
RC, Bunchu N. 2017. Morphological characteristics of Terminalia of the wasp-mimicking fly,
Stomorhina discolor (Fabricius). Insects. 8(1): 1-11.
๓) Chaiwong T, Kurahashi H, Sanit S, Moophayak K, Sukontason K, Sukontason KL. 2015. Three
sarcophagid species (Diptera: Sarcophagidae) newly recorded in Thailand. Trop Biomed. 32(4):
625-635.
๔) Moophayak K, Klong-Klaew T, Sukontason K, Kurahashi H, Tomberlin JK, Sukontason KL. 2014.
Species composition of carrion blow flies in northern Thailand: altitude appraisal. Rev Inst Med
Trop Sao Paulo. 56(2): 179-182.

๑๓๕

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๕) Klong-klaew T, Sukontason K, Ngoen-klan R, Moophayak K, Irvine KN, Kurahashi H, Prangkio C,
Sanit S, Sukontason KL. 2014. Impact of abiotic factor changes in blowfly, Achoetandrus rufifacies
(Diptera: Calliphoridae), in northern Thailand. Parasitol Res. 113(4): 1353-1360.
๖) Bunchu N, Moophayak K, Sanit S, Sukontason KL, Sukontason K, Kurahashi H. 2013. Two new
records of Isomyia paurogonita Fang and Fan, 1986 and Sumatria latifrons Malloch, 1926
(Diptera: Calliphoridae) from the northern Thailand, with revised key to the species of Isomyia.
Rev Inst Med Trop de Sao Paulo. 56(2): 175-177.
๗) Moophayak K, Sukontason KL, Kurahashi H, Vogtsberger RC, Sukontason K. 2013. Evaluation of
an I-box wind tunnel model for assessment of behavioral responses of blow flies. Parasitol Res.
112(11): 3789-3798.
๘) Sanit S, Sribanditmongkol P, Sukontason KL, Moophayak K, Klong-klaew T, Yasanga T,
Sukontason K. 2013. Morphology and identification of fly egg: Application in forensic entomology.
Trop Biomed. 30(2): 325-337.
๙) Chaiwong T, Srivoramas T, Sukontason K, Sanford MR, Moophayak K, Sukontason KL. 2012.
Survey of the synanthropic flies associated with human habitations in Ubon Ratchathani province
of Northeast Thailand. J Parasitol Res. 1-9.
๑๐) Klong-klaew T, Sukontason K, Sribanditmongkol P, Moophayak K, Sa-nit S, Sukontason KL.
2012. Observations on morphology of immature Lucilia porphyrina (Diptera: Calliphoridae), a fly
species of forensic importance. Parasitol Res. 111(5): 1965-1975.
๑๑) Moophayak K, Kurahashi H, Sukontason KL. 2011. Three new species of shoot fly, Atherigona
spp., from northern Thailand. J Insect Sci. 11(139): 1-7.
๑๒) Moophayak K, Sa-nit S, Sukontason K, Vogtsberger R, Sukontason KL. 2011. Morphological
descriptions for the identification of Hypopygiopsis tumrasvini Kurahashi (Diptera: Calliphoridae).
Parasitol Res. 109: 1323-1328.

๑๓๖

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปqจจุบัน
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
นวสธ ๓๑๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข

จํานวนหน@วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม4 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑

นวสธ ๒๑๒

ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข

๑๓๗

จํานวนหน@วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๔. ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุวรรณ ผลเจริญ
ยศ. / ตําแหน@งทางวิชาการ
อาจารย
สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปKที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปCที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร)
กายวิภาคศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๓
วท.ม (กายวิภาคศาสตร)
กายวิภาคศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
๒๕๔๗
วท.บ (รังสีเทคนิค)
รังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม@
๒๕๔๒
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
- Morphological and biochemical alteration of germ cells during development in crustacean
- Hormonal regulation of growth and reproductive development in decapod crustacean
- Hormonal control for feeding and reproduction of neuropeptide in decapod crustacean
- Stem cell in endometrium
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
- Poljaroen J, Tinikul R, Anuracpreeda P, Sobhon P, Tinikul, Y. The expression and distribution
of a leptin receptor in the central nervous system, digestive organs, and gonads of the giant
freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Acta Histochem. 2018; 120: 373-384.
- Sroyraya M, Songkoomkrong S, Changklungmoa N, Poljaroen J, Weerakiet S, et al.
Differential expressions of estrogen and progesterone receptors in endometria and cyst
walls of ovarian endometrioma from women with endometriosis and their responses to
depo-medroxyprogesterone acetate treatment. Mol Cell Probe. 2018; 40: 27-36.
- Poljaroen J, Tinikul Y, Tinikul R, Anurucpreeda P, Sobhon P. Leptin-like immunoreactivity in
the central nervous system, digestive organs, and gonads of the giant freshwater prawn,
Macrobrachium rosenbergii. Acta Histochem. 2017; 119: 569-581.
๑๓๘

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

- Nobsathian S, Tuchinda P, Sobhon P, Tinikul Y, Poljaroen J, Tinikul R, et al. An antioxidant
activity of the whole body of Holothuria scabra. Chem. biol. technol. agric. 2017; 4 (1), art.
no. 4., doi: 10.1186/s40538-017-0087-7.
- Tingthanatikul Y, Tawarasumida Y, Lertvikool S, Wongkularb A, Sophonsritsuk A, Weerakiet S,
Sroyraya M, Chansela P, Changklungmoa N, Songkoomkrong S, Poljaroen J, Sobhon, P.
DMPA suppresses cell proliferation and enhances cell apoptosis of eutopic endometrium in
women with endometriosis: A randomized controlled study. J Med Assoc Thai. 2016; 99:
751-756.
- Tinikul Y, Poljaroen J, Tinikul R, Sobhon P. Changes in the levels, expression, and possible
roles of serotonin and dopamine during embryonic development in the giant freshwater
prawn, Macrobrachium rosenbergii. Gen Comp Endocrinol. 2016; 225: 71-80.
- Tinikul Y, Poljaroen J, Tinikul R, Chotwiwatthanakun C, Anuracpreeda P, Hanna PJ, et al.
Alterations in the levels and distribution of octopamine in the central nervous system and
ovary of the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, and its possible role in ovarian
development. Gen Comp Endocrinol. 2015; 210: 12-22.
- Siangcham T, Chansela P, Hayasaka T, Masaki N, Sroyraya M, Poljaroen J, et al. Changes of
phosphatidylcholine and fatty acids in germ cells during testicular maturation in three
developmental male morphotypes of Macrobrachium rosenbergii revealed by imaging mass
spectrometry PLoS ONE 2015; 10(3): e0120412. doi: 10.1371/journal.pone.0120412.
- Tinikul Y, Poljaroen J, Tinikul R, Anuracpreeda P, Chotwiwatthanakun C, Senin N, et al.
Effects of gonadotropin-releasing hormones and dopamine on ovarian maturation in the
Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, and their presence in the ovary during ovarian
development .Aquaculture. 2014; 420-421: 79-88.
- Anuracpreeda P, Poljaroen J, Chotwiwatthanakun C, Tinikul Y, Sobhon P. Antigenic
components, isolation and partial characterization of excretion-secretion fraction of
Paramphistomum cervi. Experimental Parasitol. 2013; 133: 327-333.
 บทความทางวิชาการ
ไม@มี
 หนังสือ / ตํารา
๑๓๙

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ไม@มี
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ไม@มี
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปqจจุบัน
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑ นวสธ ๒๐๒
๒ วทกว ๑๐๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตรขั้นพื้นฐาน

จํานวนหน@วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๓ (๒-๒-๖)
๓ (๒-๒-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม4 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
นวสธ ๒๐๙ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
นวสธ ๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒

๑๔๐

จํานวนหน4วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วย
ตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

๕. ชื่อ-นามสกุล นางสาว มรกต สรCอยระยCา
ยศ. / ตําแหน@งทางวิชาการ อาจารย
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร
สถานที่ทํางาน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปKที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.บ (เทคนิคการแพทย)

สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตรและ
ชีววิทยาโครงสรCาง
(นานาชาติ)
เทคนิคการแพทย

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๔๘

งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑ ) Endocrine hormone involved in crustacean reproduction, molecular, cell biology and
application aspects
๒ ) Molecular and cellular changes in the eutopic endometrium and ectopic endometrium of
endometriotic women
๓)Imaging mass spectrometry, lipid localization, and histological analysis of neurodegeneration in
the mouse brain
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
๑๔๑

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

1. Prathoomthong S, Tingthanatikul Y, Lertvikool S, Rodratn N, Waiyaput W, Dittharot K,
Sroyraya M, Sophonsritsuk A. The Effects of Dienogest on Macrophage and Natural Killer
Cells in Adenomyosis: A Randomized Controlled Study. International journal of fertility &
sterility. 2018 Jan; 11(4):279.
2. Chonpathompikunlert P, Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Hutamekalin P, Sroyraya M*.
The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its ameliorative
effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice. BMC complementary and
alternative medicine. 2017 Dec; 18(1):103.
3. Nobsathian S, Tuchinda P, Sobhon P, Tinikul Y, Poljaroen J, Tinikul R, Sroyraya M,
Poomton T, Chaichotranunt S. An antioxidant activity of the whole body of Holothuria
scabra. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2017 Dec 1;4(1):4.
4. Sroyraya M., Hanna P.J., Siangcham T., Tinikul R., Jattujan P., Poomtong T., Sobhon P.
2017. Nutritional components of the sea cucumber Holothuria scabra. Functional Foods
in Health and Disease, 7(3): 168-181.
5. Thongrod, S., Changklungmoa, N., Chansela, P., Siangcham, T., Kruangkum, T., SuwansaArd, S., Saetan, J., Sroyraya, M., Tinikul, Y., Wanichanon, C. and Sobhon, P. 2016.
Characterization and tissue distribution of neuropeptide F in the eyestalk and brain of the
male giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Cell and Tissue Research, 367:
181. doi:10.1007/s00441-016-2538-z.
6. Tingthanatikul, Y., Tawarasumida, Y., Lertvikool, S., Wongkularb, A., Sophonsritsuk, A.,
Weerakiet, S., Sroyraya, M., Chansela, P., Changklungmoa, N., Songkoomkrong, S.,
Poljaroen, J., Sobhon, P. 2016. DMPA Suppresses Cell Proliferation and Enhances Cell
Apoptosis of Eutopic Endometrium in Women with Endometriosis: A Randomized
Controlled Study. Journal of The Medical Association of Thailand, 99 (7), 751.
7. Siangcham T, Chansela P, Hayasaka T, Masaki N, Sroyraya M, Poljaroen J, Suwansa-ard
S, Engsusophon A, Hanna PJ, Sobhon P, Setou M. 2015. Changes of phosphatidylcholine
and fatty acids in germ cells during testicular maturation in three developmental male
morphotypes of Macrobrachium rosenbergii revealed by imaging mass spectrometry.
PLoS One 17; 10(3):e0120412. doi: 10.1371/journal.pone.0120412. eCollection 2015.
 บทความทางวิชาการ
๑๔๒

ระดับปริญญา

ตรี

โท

โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาควิชา -

ไม@มี
 หนังสือ / ตํารา
ไม@มี
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ไม@มี
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปqจจุบัน
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวสธ ๒๐๒
๒ วทกว ๑๐๑

ที่

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตรขั้นพื้นฐาน

จํานวนหน@วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดCวย
ตนเอง)
๓ (๒-๒-๖)
๓ (๒-๒-๖)

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม4 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
นวสธ ๒๐๙
นวสธ ๒๑๐

จํานวนหน@วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดCวย
(ภาษาไทย)
ตนเอง)
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
๓ (๒-๒-๕)
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
๓ (๒-๒-๕)

ภาคผนวก ๗
ข-อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว4าด-วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข-อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส4วนงาน

๑๔๓

ระดับปริญญา

ตรี
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