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๑๕๕ 
 

แบบรายงานขอมูลหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑.   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Public Health 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
    ภาษาไทย ช่ือเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
 ช่ือยอ: วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
    ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Science (Public Health) 
 ช่ือยอ:  B.Sc. (Public Health) 
๓.  เปดสอนจํานวน  ๕ สาขาวิชาเอก ดังนี ้  
      ๓.๑ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร Major in Nutrition and  Dietetics 
     ๓.๒ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือสุขภาพ Major in Food Science for Health 
     ๓.๓ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม Major in Environmental Health Science 
     ๓.๔ สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ Major in Health Education and Health Promotion 
     ๓.๕ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน Major in Community Health 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทหลักสูตร ประเภทวิชาการ 
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  ๑๔๔ หนวยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบ ๔ ป 
สถานภาพ/กําหนดเปดสอน หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปดสอนการศกึษาท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
การใหปริญญา ปริญญาสาขาวิชาเดยีว 
สถาบันผูประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 
องคกรท่ีใหการรับรองมาตรฐาน - 
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๑๕๖ 
 

 

ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 

เปาหมาย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีเปาหมายบูรณาการองคความรูดานสาธารณสุขศาสตร  
วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร  เพื่อใหบัณฑิต มีความรูแจง รูจริง เปนผูนํา กลาคิด ตัดสินใจ สรางสรรคส่ิงใหม มีจิต
สาธารณะ เพื่อทํางานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทํางานรวมกับชุมชน และบุคลากรทุกสาขาวชิาชีพ 
ตามหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และเปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
วัตถุประสงคหลักสูตร 
๑.  เปนผูนําวชิาชีพสาธารณสุข ท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และเคารพในศักดิ์ศรี      
     ของความเปนมนุษย 
๒. คิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล วิเคราะห และสังเคราะห สถานการณดานสุขภาพของชุมชนไดอยางเปนองครวม 
๓. วางแผน แกปญหา และปฏิบัติงานสาธารณสุขไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ รวมกบัชุมชน และ 
   หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๔. สรางสรรคส่ิงใหม ในงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕. ทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธ ส่ือสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะเฉพาะของ

หลักสูตร 
 

๑.  มีการฝกปฏิบัติงาน พัฒนาสุขภาพ แบบบูรณาการอยางมีสวนรวมในชุมชนของสหสาขา   
     ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
๒. มีการฝกปฏิบัติงานเฉพาะสาขาวิชาเอก ในสถานประกอบการท่ีเกีย่วของ  
     กับสาขาวิชาเอก นั้นๆ 

ระบบการศึกษา หนวยกิตทวภิาค 
เสนทางความกาวหนาของ สําเร็จการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถ
ประกอบได 

นักปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ในสาขาตางๆ ไดแก  
- นักปฏิบัติงานดานควบคุมโรค สงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา สุขาภิบาล อนามัย-

ส่ิงแวดลอม พฒันาระบบสุขภาพชุมชน   
- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษผูควบคุมมลพิษทางน้ํา ผูควบคุมมลพิษทางอากาศ       

ผูควบคุมมลพิษเสียงและความส่ันสะเทือน ผูควบคุมของเสียอันตราย ผูควบคุม 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล นักวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม  

- นักโภชนาการ  นักกําหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยีการอาหาร  
เจาหนาท่ีประกัน/ควบคุมคุณภาพอาหาร 

นักวิชาการสาธารณสุข ในสาขาตางๆ ไดแก นักวิจยั นักวิจัยและวางแผนงานทางดาน
โภชนาการ นักวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร นักวิชาการในหนวยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชนองคกรระหวางประเทศ และองคกรอิสระของหนวยงาน/องคการ/ภาคเอกชน 
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๑๕๗ 
 

การศึกษาตอ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเกีย่วของ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มุงการเรียนรูของผูเรียนเปน

สําคัญในการจดัการศึกษา เพือ่ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจาก
ความรูเดิมและประสบการณท่ีผานการเรียนรูในการทํางานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

กลยุทธ/แนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

จัดประสบการณเรียนรูอยางตอเนื่อง ท้ังภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยใชกระบวนการ บรรยาย 
การทํางานกลุม การทดลอง การฝกปฏิบัติงานในชุมชนและสถานประกอบการ และรูปแบบ
อ่ืนๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห วิชาการ เขาใจบทบาท
หนาท่ี และคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติใน
การประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา 

ใชการประเมินในหลายรูปแบบ การเขาช้ันเรียน การสอบขอเขียน การสอบปฎิบัติ การ
สังเกต การสงงาน การทํารายงาน การนาํเสนอ การทําโครงการ การประเมินรอบดาน โดย
ใชแบบประเมินท่ีมีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน  

สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 
Generic  ๑. Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความเปนพลเมืองไทยท่ีรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
Competences ๒. Critical Thinking: มีการคิดเชิงวิเคราะห มีกระบวนการในการหาเหตุผลท่ีมี 

ประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะวเิคราะหและสังเคราะหขอมูล ตลอดจนสามารถ ประเมินคุณคา
ของขอมูล องคความรูตางๆ ไดดวยมุมมองที่หลากหลาย 

 ๓. Creativity: มีความคิดสรางสรรค สามารถใชองคความรู และความสามารถ ในการ
สรางสรรคแนวคิดและผลงาน หาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ และสรางสรรค
นวัตกรรมท่ีมีคุณคา 

 ๔. Teamwork:  สามารถทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และยอมรับในความแตกตาง
ระหวางบุคคล  

 ๕. Communication: มีทักษะดานการส่ือสารท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน ดวย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย 

 ๖. ICT: มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตองเหมาะสม 
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๑๕๘ 
 

 ๑. มีความรูความเขาใจศาสตรท่ีเกี่ยวของกบัการพัฒนาสาธารณสุข 
Subject- specific 
Competences  

     ๑.๑ ประเมินสถานการณทางดานสุขภาพและสาธารณสุข 
     ๑.๒ วเิคราะหสาเหตุดานสุขภาพและสาธารณสุข 

      ๑.๓ วางแผน แกปญหาสุขภาพและสาธารณสุข 
      ๑.๔ ประยกุตองคความรูดานสาธารณสุขเพื่อสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ 
       ๑.๕ ใชกระบวนการวจิัยในการพัฒนางานสาธารณสุข 
 ๒. ประยกุตใชความรูท่ีเกี่ยวของการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติการ ควบคุม กํากับและ 

ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวชิาชีพ อยางสรางสรรค และมี
ประสิทธิภาพ รวมกับชุมชน และสหสาขาวชิาชีพ 

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 
PLOs ๑. วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อระบุปญหาไดท้ังระดับบุคคล และชุมชน

บนพื้นฐานการใชหลักฐานเชิงประจักษ 
 ๒. วางแผนและดําเนนิการแกปญหาดานสุขภาพและสาธารณสุขในระดับบุคคลและชุมชน 

     ไดอยางมีประสิทธิผล 
 ๓.ประยุกตความรูดานสาธารณสุขและวิชาการเฉพาะดานเพ่ืออธิบายเหตุผล 

    หรือหาวิธีการใหมในการแกปญหาสาธารณสุข 
 ๔.ทําวิจยัในประเด็นดานสาธารณสุขรวมกับกลุมไดตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจยัและ

จริยธรรมทางการวิจยั 
 ๕.ส่ือสารองคความรูดานสุขภาพและวิชาการสาธารณสุขเฉพาะดานไปสูผูเกี่ยวของ 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานสาธารณสุขเพื่อการเรียนรู และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ  

   ไดอยางเหมาะสม 
วิชาเอกโภชนวิทยาและ
การกําหนดอาหาร 

๗.(ND) ดําเนนิการดูแลทางโภชนาการสําหรับคนปกติและผูปวยท่ัวไปไดอยางถูกตอง 
     ตามหลักโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 

วิชาเอกวิทยาศาสตร 
การอาหารเพ่ือสุขภาพ 

๗.(FS) ออกแบบผลิตภัณฑอาหารไดเหมาะสมกับสุขภาพของผูบริโภคแตละกลุม 

วิชาเอกวิทยาศาสตร
อนามัยส่ิงแวดลอม 

๗.(EH) ปองกนัและควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมท่ีเปนหรืออาจกออันตรายตอสุขภาพ 
     ของมนุษย ไดตามหลักการดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

วิชาเอกสุขศึกษาและ
สงเสริมสุขภาพ 

๗.(HE) ออกแบบกลยุทธ และกระบวนการดานสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพสําหรับ 
     กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

วิชาเอกอนามัยชุมชน ๗.(CH) ทํางานรวมกับชุมชน ภาคีเครือขาย และหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
     ชุมชนท่ีไดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข                         


