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แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑.ช่ือหลักสูตร 
                (ภาษาไทย)      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
             (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Public Health Program in Community Public Health 
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๒. ช่ือปริญญา  
            (ภาษาไทย)    สาธารณสุขศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขชุมชน) 
            (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Public Health (Community Public Health) 
 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

จํานวนหน@วยกิต  ๑๓๕ หน@วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา/ 
วงรอบหลักสูตร 

 ๔ ปK 

สถานภาพของหลักสูตร 
และกําหนดการเปdดสอน 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เปdดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๑ 

การใหCปริญญา  ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผูCประสาทปริญญา 
(ความร@วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

องค�กรท่ีใหCการรับรองมาตรฐาน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เปhาหมาย/วัตถุประสงค� 
Purpose / Goals / Objectives 

เป�าหมายของหลักสูตร     
บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานดCานวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร�ไดCอย@างมีคุณภาพ มีความมุ@งม่ันรับผิดชอบต@อตนเอง 
ผูCรับบริการสุขภาพ ชุมชน และวิชาชีพ สามารถทํางานร@วมกับผูCอ่ืนเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลและชุมชนอย@างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วัตถุประสงค@ของหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 ๑) ปฏิบัติตนดCวยความรับผิดชอบต@อหนCาท่ีในการใหCบริการวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบทางสังคมและ
ศักด์ิศรีของความเปGนมนุษย� 

๒) คิดอย@างเปGนระบบ มีเหตุผลวิเคราะห�และสังเคราะห�สถานการณ�ดCาน
สุขภาพของชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนอุตาสาหกรรมไดCอย@างเปGน
องค�รวม  

 
๓) วางแผนแกCไขป�ญหาท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนไดCอย@างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานดCานสาธารณสุขและสิ่งแวดลCอมร@วมกับ
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ชุมชนและหน@วยงานท่ีเก่ียวขCองตามท่ีกฎหมายกําหนดไดCอย@างสรCางสรรค� 
๔) มีมนุษยสัมพันธ�และทักษะการสื่อสาร สามารถทํางานเปGนทีมร@วมกับบุคคล

อ่ืนไดCเหมาะสมกับสถานการณ� 
๕) ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศอย@างเหมาะสม เพ่ือประโยชน�ในการเรียนรูCและ

การปฏิบัติงานดCานสาธารณสุขใหCมีประสิทธิภาพ 
๖) มีทักษะการใหCบริการวิชาการดCานสุขภาพ การส@งเสริม ปhองกัน ควบคุม 

การรักษาโรคเบ้ืองตCน และการฟ��นฟูสุขภาพ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการ
แกCไขป�ญหาสุขภาพของชุมชนไดCอย@างเปGนองค�รวม 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑. ผลิตบัณฑิตทางดCานสาธารณสุขท่ีเขCาใจบริบทของการทํางานจริงในแต@
ละหน@วยงาน ไดCแก@ โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด องค�กรปกครองส@วนทCองถ่ิน และ
หน@วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCอง เม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดCทันที 
๒. นักศึกษามีสมรรถนะดCานการวิจัย (Research Competency) และ
จัดการเรียนการสอนโดยมุ@งเนCนผูCเรียนเปGนศูนย�กลาง (Learner center 
Education) บูรณาการความรูCและการฝ�กปฏิบัติงานจริง (Learning by 
Doing) ตลอดหลักสูตร 

ระบบการศึกษา แบบหน@วยกิตทวิภาค  
มีการฝ�กงาน/ฝ�กประสบการณ�ในภาคฤดูรCอน  
(ลงทะเบียนภาคฤดูรCอน ชั้นปKท่ี ๓) 

เส-นทางความก-าวหน-าของผู-สําเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดC ๑. นักวิชาการสาธารณสุข/เจCาพนักงานสาธารณสุข ในหน@วยงานต@าง ๆ 
ของภาครัฐ ไดCแก@  โรงพยาบาลส@งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย�บริการ
สาธารณสุข องค�กรปกครองส@วนทCองถ่ิน เปGนตCนหรือหน@วยงานภาคเอกชน 
๒. นักวิจัย/ผูCช@วยนักวิจัยทางดCานสุขภาพในองค�กรวิจัยท้ังภาครัฐ เอกชน 
และองค�กรอิสระ 

การศึกษาต@อ 
 
 

สามารถศึกษาในสาขาสาธารณสุขศาสตร� สาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ สาขา
วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลCอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสาขา   
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCอง ท้ังในและต@างประเทศ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาท่ีมุ@งผลลัพธ� 
(Outcome based Education) โดยใชCป�ญหาเปGนฐานในการเรียนรูC 
มุ@งเนCนผูCเรียนเปGนศูนย�กลาง (Learner center Education) และเนCนการ
เรียนรูCจากภาคทฤษฎีสู@การปฏิบัติดCวยตนเองจนเกิดเปGนทักษะหรือองค�
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ความรูCเพ่ิมเติมใหม@ท่ีสรCางไดCดCวยตนเอง (Constructionism) ทําใหCบัณฑิต
สามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไดCอย@างมีคุณภาพ พรCอมทํางานไดCทุก
สถานการณ�และเกิดการพัฒนาอย@างยั่งยืน 

กลยุทธ�/แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
  

จัดกลยุทธ�การเรียนการสอนใหCสอดคลCองกับปรัชญาการศึกษาและส@งเสริม
การเรียนรูCใหCนักศึกษาโดยจัดใหCมีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรูCทาง
วิชาการและการปฏิบัติ ผ@านการเรียนรูCในหCองเรียนและแหล@งฝ�กประสบการณ�
จริ ง ใหC ผูC เรียน มีส@ วนร@วม ในการออกแบบการเรียนรูC  (Participatory 
Learning) ค ณ าจ ารย� ทํ าห นC า ท่ี เปG น โคC ช  (coaching) ห รื อ วิ ท ย าก ร
กระบวนการ (facilitator) ผูCเอ้ืออํานวยการเรียนรูCใหCกับผูC เรียน ผ@านการ
เรียนรูC ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎีการจากผูCสอนเปGนฐาน (Lecture-based 

learning) 
๒) การเรียนรูCตามแนวคิดโครงการเปGนฐาน (Project-based Learning) 
๓) การเรียนรูCตามแนวคิดป�ญหาเปGนฐาน (Problem-based Learning) 
๔) การเรียนรูCจากการฝ�กปฏิ บั ติงานจริง (Internship / Work-based 

Learning) 

กลยุทธ�/แนวปฏิบัติ   

ในการประเมินผลการเรียนรูC 

ของนักศึกษา  

ประเมินผลการเรียนรูCโดยมุ@งเนCนองค�ความรูCและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  การ

ประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment)  การประเมิน

เพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment)  โดยออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลท่ีแม@น

ตรง และเปGนมาตรฐานยอมรับไดC โดยผูCประเมินเขCาใจกระบวนการวัดและ

ประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 
สมรรถนะท่ีเสริมสร-างให-นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences ๑) มีทักษะการคิดวิเคราะห�ขCอมูล ดําเนินการวางแผน จัดการแกCไขป�ญหา 
และการตัดสินใจดCวยมุมมองท่ีหลากหลาย 

๒) คิดริเริ่มสรCางสรรค�สิ่งใหม@ ทําวิจัยเพ่ือใหCไดCผลลัพธ�โดยการประยุกต�ใชC
หลักฐานเชิงประจักษ� 

๓) มีทักษะการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตCองเหมาะสม เพ่ือประโยชน�ใน
การสืบคCนและวิเคราะห�ขCอมูลจากแหล@งต@าง ๆ ท่ีน@าเชื่อถือ 

๔) เลือกใชCวิธีการสื่อสาร ท้ังการฟ�ง การพูด การอ@าน และการเขียนท่ีมี
ประสิทธิภาพกับกลุ@มเปhาหมาย 

๕) ทํางานร@วมกับผูCอ่ืนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไดCอย@าง
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในหนCาท่ี ทํางานเพ่ือใหCบรรลุเปhาหมาย
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ของกลุ@ม โดยเคารพความแตกต@างระหว@างบุคคล 
๖) รูCเท@าทันตนเองและสามารถเรียนรูCไดCดCวยตนเอง มีความเปGนอิสระแห@ง

ตัวตนภายใตCกฎระเบียบของสังคมและรับผิดชอบต@อส@วนรวม 

Subject-specific 

Competences 

 

๑) มีความรูC ความเขCาใจศาสตร�ท่ีเก่ียวขCองกับงานดCานสาธารณสุขศาสตร� 
ไดCแก@ ความรูCพ้ืนฐานดCานวิทยาศาสตร�สุขภาพ ป�จจัยกําหนดสุขภาพ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย หลักการส@งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
ศาสตร� การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบ้ืองตCน การส@งต@อผูCป�วย การ
ฟ��นฟูสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข เครื่องมือท่ีใชCศึกษาชุมชน
หลักการแกCไขป�ญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและการประเมินผล
โครงการแกCไขป�ญหาสุขภาพในชุมชน ตลอดจนจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ
สาธารณสุข  

๒) ประยุกต�ใชCความรูCท่ีเก่ียวขCองกับงานดCานสาธารณสุขศาสตร� เพ่ือ
ปฏิบัติงานในบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข เจCาพนักงานสาธารณสุข 
หรือนักวิจัย/ผูCช@วยนักวิจัยทางดCานสาธารณสุขไดCตามมาตรฐานวิชาชีพ
และรักษาจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ 

ผลลัพธ@การเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ@การเรียนรู-ย4อย (sub PLOs) 

PLOs Sub PLOs 
PLO1 

ใหCบริการความรูCทางวิชาการ 

คําแนะนํา สุขศึกษา ท่ีมุ@ งเนCน

การสรC าง เส ริ ม สุ ขภ าพ  ก าร

ปhองกันโรค และการฟ��นฟูสุขภาพ  

แก@ประชาชนไดCท้ังระดับบุคคล

และชุมชน 

1.1  อธิบายหลักการ วิธีการ ในการดูแลตนเอง เพ่ือการปhองกันและหลีกเลี่ยง
จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใหCแก@ประชาชนไดCถูกตCองตามหลักการ 

1.2 นําเสนอขCอมูลความรูCทางดCานสุขภาพดCวยวิธีการท่ีเหมาะสมและ

ตรงกลุ@มเปhาหมาย 

 

 

 

PLO2 

 ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรค

เบ้ื อ งตC น ไดC ภ าย ใตC ข อ บ เข ต

พระราช บัญ ญั ติ วิ ช าชีพ การ

สาธารณสุขชุมชน พ .ศ . ๒๕๕๖ 

พรCอม ท้ังส@ งต@อผูCป� วยไดCอย@ าง

ถูกตCอง รวดเร็ว เปGนระบบ และมี

จรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ 

2.1  ซักประวัติโรคตามหลักการอย@างถูกตCอง เพ่ือใหCการวินิจฉัยเบ้ืองตCน

แก@ผูCป�วย 

2.2  เลือกวิธีการรักษาโรคเบ้ืองตCนไดCอย@างถูกตCอง ภายใตCขอบเขต

พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

2.3 ตัดสินใจส@งต@อผูCป�วยเพ่ือรับการรักษาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผูCป�วยและรักษาจรรยาบรรณแห@งวิชาชีพ 



ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                             โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน           ภาควชิา -  
 

๘๙ 
 

PLO3  

วางแผ น ป ระสาน งาน ความ

ร@วมมือกับหน@วยงานต@าง ๆ ท้ัง

ภ า ค รั ฐ  เอ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค

ประชาชน และการดําเนินงาน

ส@งเสริมสุขภาพ ปhองกันและฟ��นฟู

สุขภาพของคนในชุมชน โดย

พิจารณาตามบริบทของสังคม

และสิ่งแวดลCอม 

3.1 ใชCความรูCเก่ียวกับการสาธารณสุขและโครงสรCางระบบการ

บริหารงานสาธารณสุขในการสรCางเครือข@ายและประสานงานกับ

หน@วยงานท่ีเก่ียวขCอง 

3.2 วางแผนในการดําเนินการส@งเสริม ปhองกัน ควบคุม และฟ��นฟูสุขภาพและ
สิ่งแวดลCอมไดCอย@างเหมาะสม 

3.3 ทํางานร@วมกับสหสาขาวิชาชีพไดCท้ังในบทบาทผูCนําและสมาชิกกลุ@ม เพ่ือใหC
การดําเนินงานส@งเสริม ปhองกัน ควบคุมและฟ��นฟูสุขภาพของคนในชุมชน 
เปGนไปอย@างมีประสิทธิภาพและสอดคลCองกับบริบทพ้ืนท่ี 

PLO4 

พูดโนCมนCาว จูงใจ สื่อสารขCอมูล

ทางดCานสาธารสุขใหCผูCรับบริการ

ท างดC านสุ ขภ าพ แล ะที มส ห

วิชาชีพอย@างมีประสิทธิภาพ โดย

ใชCภาษาท่ีเปGนทางการและไม@เปGน

ท า ง ก า ร ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาทCองถ่ิน 

ตามสถานการณ� 

4.1 สื่อสารไดCท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทCองถ่ิน โดยใชCภาษาเปGน

ทางการหรือไม@เปGนทางการไดCเหมาะสมกับกลุ@มเปhาหมายและสถานการณ� 

 

4.2 สื่อสารขCอมูลทางดCานสาธารณสุขใหCกับผูCรับบริการหรือทีมสหวิชาชีพเขCาใจ

ไดCอย@างถูกตCอง ชัดเจน ตรงประเด็น 

 

 

PLO5 

ผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขไดC

ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย 

และจริยธรรมการวิจัย 

5.1 ใชCหลักการแกCป�ญหาทางวิทยาศาสตร�ในการกําหนดหัวขCอวิจัย  

5.2 กําหนดรูปแบบการวิจัย กลุ@มตัวอย@าง เลือกใชCสถิติ และวิธีการ

วิเคราะห�ขCอมูลไดCถูกตCอง เหมาะสมกับประเด็นป�ญหาและถูกตCองตาม

มาตราฐานระเบียบวิธีวิจัย 

5.3 ดําเนินการวิจัยตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือสรุปผลในการตอบคําถามวิจัยไดC

อย@างถูกตCองตามหลักการ 

5.4 ผลิตงานวิจัยดCานสาธารณสุขไดCดCวยตนเอง ไม@คัดลอกผลงานของ

ผูCอ่ืนและรับผิดชอบต@อสังคม 

PLO6 

ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

6.1 สืบคCนและตรวจสอบขCอมูลสารสนเทศ และเขCาถึงจากแหล@งขCอมูลท่ี
น@าเชื่อถือ เพ่ือใชCประโยชน�เชิงวิชาการสาธารณสุข 

6.2 คิดวิเคราะห� สังเคราะห�ขCอมูลสารสนเทศทางสาธารณสุขท่ีไดCรับมาอย@างมี


