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Bachelor of Public Health in Health Promotion 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1206 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Public Health Program in Health Promotion 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ส.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Public Health (Health Promotion) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.P.H. (Health Promotion) 

 

3. วิชาเอก   

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

     ไม่มี 
 

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565   

    ปรับปรงุมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่10/2564 วันที ่12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา   

 8.1  นักสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข นักส่งเสริมสุขภาพ ครูผู้ช่วยสอน ในหน่วยงาน

ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน ส านักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 8.2  นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สถาบัน ส านักหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 8.3  ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย  
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายอนุกูล มะโนทน 36407000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

2 นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์ 35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การส่งเสริมสุขภาพ 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

2553 

2556 

2548 

3 นายณรงค์ ใจเที่ยง 15601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

สุขศึกษา 

(เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 

2557 

4 ว่าที่รอ้ยตรีหญิงนศิารัตน์  

อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

การวิจัยและการ

จัดการด้านสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2560 

 

2554 

5 นางสาวสุนันทา ตัง้นิตพิงศ์ 31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2553 

2540 

4  



5 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564                                

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินนโยบายการเงิน

และการประเมนิภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดน้อยลง                                     

เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และมาตรการการคลังที่ออกมาได้เร็ว รวมถึงการส่งออกที่ฟื้นตัวดี                              

ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจยังมี                              

ความแตกต่างกัน โดยมีความเสี่ยงส าคัญจากประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19                            

การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านระบบ

การเงินมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs 

และครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ส าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 

และอยู่ใกล้เคียงขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทย

ยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน                    

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและเผชิญกับความเสี่ยงในระยะข้างหน้า คณะกรรมการฯ                             

เห็นควรใหร้ักษาขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อใช้

ในจังหวะที่เหมาะสมและให้เกิดประสทิธิผลสูงสุด 

  เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 

ต่ าลงจากการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี                                      

และข้อสมมติจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลง อย่างไรก็ดี มาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหม่

ที่ไม่เข้มงวดเท่าปีก่อนหน้า แรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม และการส่งออกสินค้า                             

ที ่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ส าหรับปี 2565                        

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่ าลงจากการประเมินครั้งก่อนเล็กน้อย จากการปรับลดประมาณ                          

การรายจ่ายภาครัฐปีงบประมาณ 2565 อย่างไรก็ดี จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะฟื้ นตัว

ภายหลังการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงทั้งในไทยและต่างประเทศจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

สู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 

 เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงที่จะต่ ากว่ากรณี                             

ฐานจาก (1) การทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยอาจล่าช้าออกไป เนื่องจากข้อจ ากัด                               
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ในการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 (2) แรงกระตุ้นจากภาครัฐอาจน้อยกว่าคาด หากการอนุมัติ

โครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ที่เหลือล่าช้า ซึ่งมีก าหนดสิ้นสุดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (3) ฐานะ               

ทางการเงินของภาคธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการ ท าให้จ านวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น                            

โดยธุรกิจและแรงงานจะกลับมาฟื้นตัวได้ช้าแม้การระบาดสิ้นสุดลง (scarring effects) และ (4) อัตรา

การผดินัดช าระหนีข้องภาคธุรกิจและครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึน้มากหลังมาตรการช่วยเหลือลูกหนีส้ิ้นสุดลง 

 การวิเคราะห์แนวโน้มด้านสุขภาพของคนไทยเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการประมาณ                               

การค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์พบว่าโรคที่ประชากรไทยมีความชุก                                 

ในการป่ วยสู งสุ ด 5 อันดับคือ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสู ง โรคโลหิตจาง โรคข้ออัก เสบ                                            

และโรคเบาหวาน ตามล าดับ เมื่อผนวกกับปัจจัยโครงสร้างอายุท าให้ทราบว่า โรคเหล่านี้มักเกิดกับ                                 

ผู้สูงอายุซึ่ งสังคมสูงวัยอย่างไทยอาจต้องเผชิญแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล                                

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจ านวน 463 ล้านคน                           

และคาดการณ์ว่าในปี 2588 จะมีผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 629 ล้านคน ส าหรับประเทศไทยพบอุบัติการณ์

โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนคนต่อปี และมีผู้ป่วย

โรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้านคน ของกระทรวงสาธารณสุข ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย                            

ในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาล เฉพาะเบาหวานเพียงโรคเดี ยวท าให้สูญเสียค่าใช้จ่าย                               

ในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี และหากรวมอีก 3 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

และโรคหลอดเลือดสมอง ท าให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณในการรักษารวมกันสูงถึง 302,367 ล้านบาท

ต่อปี โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ในกลุ่มโรค NCDs อีกมากมาย อาทิ โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหติสูง และโรคไต  

 องค์กรเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic-Cooperation 

and Development: OECD) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศว่า อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 10.3                                   

(เป็นอันดับสองรองจากจีน) ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการเพิ่มงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน                                   

ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เมื่อจ าแนกอัตราการเติบโตออกเป็นผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่า                             

อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยเป็นผลจากรายได้ของประชากร (income effect) สูงสุด                             

อยู่ที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี รองลงมาคือ ผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ หรือค่าคลาดเคลื่อน (residual) เช่น 

เทคโนโลยีในการรักษาและนโยบายของรัฐนั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี และสุดท้ายคือผลจากโครงสร้าง

อายุ (age effect) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งเป็นผลที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับผลจากส่วนอื่น ขณะที่                                     

ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของไทยซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงาน                     

ที่เกี่ยวข้อง ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอีก 15 ปีข้างหน้า พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ                       

ของไทยมีค่าประมาณ 0.48 ล้านล้านบาท เมื่อค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต่อค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 0.8                   
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และมีค่าประมาณ 0.63 ล้านล้านบาทเมื่อค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต่อค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 1.0                         

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อสมมติที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 1.4                           

ล้านล้านบาท กรณีที่ค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.8 และ 1.8 ลา้นล้านบาท หากค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 1.0 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี                        

และการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัว                            

ในแต่ละยุค (Individualization) ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ

ประชากรในแต่ละรุ่นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มประชากรเจนเนอเรช่ันวายที่มี                      

การเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเป็นกลุ่มทีเ่ติบโตมากับการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลจะมีบทบาทที่โดดเด่นในการน าสังคม ทั้งจากจ านวนสัดส่วนที่จะมีมากที่สุดทั้งในวัยแรงงานและ

วัยเจริญพันธุ์ โดยประชากรกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต และการให้คุณค่าด้านต่าง ๆ                        

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาที่ดีขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน และมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชอบเข้าสังคม               

ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

สร้างความปรองดองหรือปรับตัว เปิดกว้างและยืดหยุ่นสูงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และเป็นกลุ่มประชากรที่เน้นความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) 

เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองมากกว่าเป็นหมายเพียงเพื่อค่าตอบแทนและ

ความมั่นคง นอกจากนี้ด้วยความที่เติบโตมากับเทคโนโลยี จึงท าให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี 

และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตดิตามข้อมูลข่าวสาร ท างาน/เรียน

ออนไลน์ ไปจนถึงการซื้อของด้วยลักษณะนิสัยของประชากรเจนเนอเรช่ันวาย ที่ต้องการค้นหาโอกาส

และความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในการท างานและการใช้ชีวิตดังกล่าว จะส่งผลให้มีอัตราการย้ายถิ่นและ 

การย้ายงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากรเจนเนอเรช่ันวายมีแนวโน้ม

แตง่งานช้าและชะลอการมบีุตร 

  ประเทศไทย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้วิถีชีวิตของคนรุ่นต่าง ๆ 

เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเด็กจ านวนมากที่ถูกเลี้ยงดูด้วยสื่อ จากรายงานของ Multiple Indicator Cluster 

Surveys หรือ  MICS ปี  2562 พบว่ า มี เด็ กอายุต่ ากว่ า 5 ปี  ถึ งร้อยละ 52 .8 ที่ เล่ นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยร้อยละ 8.3 เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ช่ัวโมงต่อวัน ทั้งนี ้

งานวิจัยโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เด็กที่

บริโภคสื่อมากจะส่งผลต่อระดับ IQ ที่ลดลง รวมถึงมีงานวิจัยอีกหลายชิน้ที่สรุปว่า เด็กที่ได้รับสื่อตั้งแต่

ยังเล็กส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการทางลบ อาทิ ความก้าวร้าว พฤติกรรมดื้อต่อต้าน 

พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ขณะที่โครงสร้างด้านกฎระเบียบการท างานยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุน  
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การเลี้ยงดูบุตรและดูแลผู้สูงอายุ และสังคมไทยมีความเปราะบางของครอบครัวสูงขึ้น โดยพบว่า 

โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่ นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

เปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยว ใช้ชีวติคนเดียวเพิ่มมากขึน้ อีกทั้ง ยังมคีรอบครัวข้ามรุน่หรือครอบครัวที่เด็ก

อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย จ านวนมาก โดยมีเด็กมากถึง 1.24 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น โดย 1 ใน 5 

ของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน ทั้งนี้การส ารวจสถานการณ์เด็กและ

สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2559 พบว่า เด็กที่ได้รับการดูแลโดยปู่ ย่า ตา ยาย ที่สูงอายุจะมี   

ผลการเรียนที่ด้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ในขณะเดียวกัน สังคมไทยยังเป็นสังคมที่คนในสังคม                             

ใช้เวลากับการออนไลน์ โดยผลการส ารวจในปี 2561 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต                               

เฉลี่ยวันละ 10 ช่ัวโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3 ช่ัวโมง 30 นาที สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้

นับเป็นการสร้างความเปราะบางที่นอกเหนือไปกว่ามิติด้านการด้อยโอกาส แต่เป็นความท้าทาย                             

เชงิคุณภาพที่จะส่งผลต่อการเติบโตในการเป็นประชากรที่มคีุณภาพลดลง 

 ในปี 2562 ประชากรไทยที่ เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18 – 39 ปี                     

เป็นจ านวนประมาณ 21 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31 ของประชากรทั้งหมด โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่                 

ได้เข้าสู่ตลาดงาน กลายเป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญ ในขณะเดียวกัน ก็จัดเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อ

ค่อนข้างสูงที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญเพราะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี ้

ประชากรกลุ่มนี้ยังมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าประชากรรุ่นก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมปลาย (รวมระดับ ปวช.) และระดับมัธยมต้น คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 27.6 และ 27.2 ของจ านวน

ประชากรเจนเนอเรช่ันวายทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าระดับการศึกษาของประชาชนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ 

(อายุ 40 - 54 ปี) และเบบี้บูมเมอร์ (อายุ 55 - 73 ปี) ที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

หรอืต่ ากว่า 

  ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่เริ่ม

ในช่วงของประชากรเจนเนอเรช่ันวาย ส่งผลให้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรกลุ่มนี้

แตกต่างไปจากประชากรรุ่นเดิม นับเป็นแต้มต่อในการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงานและในการใช้ชีวิตได้ดีกว่ากลุ่มประชากรอื่น อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนทางแนวคิด

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย การให้ความส าคัญกับการมีชีวิตอิสระ และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ผลักดันแนวคิดความต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มากกว่าความต้องการความมั่นคง 

ยังเป็นพฤติกรรมที่เร่งให้เกิดการท างานแบบยืดหยุ่นและการจา้งงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐานในประเทศไทย

ให้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและตอบโจทย์ความสมดุลในชีวิต 

อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตดิจิทัลที่เด่นชัดในสังคมไทยยังน ามาสู่ความเครียดที่อาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต

ในทุกกลุ่มประชากร ซึ่งประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 59 ปี มีสัดส่วนการตายเพราะปัญหา

สุขภาพจิตมากที่สุดถึงประมาณร้อยละ 75 ของประชาชนที่เสียชีวิตด้วยปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด 

นอกจากนี้ การลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยยังเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนอย่างมีนัยส าคัญ 
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โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเจนเนอเรช่ันวายที่มีสุขภาพดีและอยู่ในวัยที่เหมาะสมต่อการสร้างครอบครัว  

มีอัตราการให้ก าเนิดลดลง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากแนวคิดความต้องการเป็นครอบครัวเดี่ยว ใช้ชีวิต

คนเดียว ด้วยมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองได้  และการยอมรับเพศสภาพที่ไม่ตรง

กับสถานะทางเพศ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในระยะ 5 - 10 ปีขา้งหน้า โครงสร้างประชากรของโลก

จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรที่มีอายุ

ตั้งแต่ 65 ปีขึน้ไป จะเพิ่มสูงขึน้เฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมีจ านวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี 2593 

และส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน และยังคงมี

แนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 312 ล้านคน จนคาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุ                                    

รวมกว่า 573 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 ปขีา้งหนา้ 

  ประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก 

โดยประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 17.2 ภายในปี 2593 ทั้งนี้ ไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย  

มาตั้งแต่ปี 2548 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด)                        

และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged Society) ภายในปี 2566 

เนื ่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ 20.1 ซึ ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัย 

อย่างสมบูรณ์แห่งแรก ๆ ในภูมิภาค ต่อจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ในขณะที่ไทยยังไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงดังเช่นประเทศดังกล่าว อีกทั้งประเทศไทยก าลังมุ่งหน้าเข้าสู่ 

“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัย สูงถึง

ร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรตาม                                          

รุ่นเจนเนอเรช่ัน พบว่า ประชากรรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนเนอเรช่ันวาย ซี และอัลฟา รวมถึงรุ่ นหลัง                                                 

เจนเนอเรช่ันอัลฟา ซึ่งเริ่มเข้ามาเป็นวัยเด็กตั้งแต่ปี 2569 จะมีจ านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง                                        

ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกับประชากรเจนเนอเรช่ันเอกซ์ เบบี้บูมเมอร์ และรุ่นก่อนเบบี้บูมเมอร์                                         

ที่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เนื่องในระยะต่อจากนี้ 

  พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมืองสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแต่ง

และมีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และขาดการออกก าลังกาย ตลอดจนการเผชิญ

กับมลพิษที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพทางกาย 

ในขณะที่ระดับความเครียดในการท างานและการใช้ชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับความตื่นกลัวจากการ
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แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความวิตกกังวลและน ามาสู่การเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิต ท าให้

ใน ช่ ว งห ล าย ปี ที่ ผ่ าน ม า  ป ร ะช าก รทั่ ว โล ก มี อั ต ร าก ารป่ ว ย ด้ ว ย โรค ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง                                      

(Non-Communicable Diseases: NCDs) อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และโรคซึมเศร้า เพิ่มสูงขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีสถิติผู้เสียชวีิตจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รังเป็นจ านวนถึง 41 ล้านคนต่อปี หรอืคิดเป็น

ร้อยละ 71 ของการเสียชีวติทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งโรค NCDs เป็นโรคที่รักษายาก มคี่าใช้จา่ยในการรักษาสูง 

และหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมจะเกิดเป็นภาระต่อสถานะทางการเงินของผู้ป่วยและเป็นภาระ

ทางการคลังของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ดี ในอีกมิติหนึ่งพบว่า กระแสความตระหนักในการดูแล

สุขภาพในเชิงป้องกัน (Preventive Care) มีแนวโน้มเด่นชัดขึน้ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากความต้องการอาหาร

เพื่อสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์และบริการการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันในอนาคต                         

อาทิ ยอดขายสินค้า Smartwatch ทั่วโลก ในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 

จากปี 25627 และอาจส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วย อย่างไรก็ดี 

ความตื่นตัวในการป้องกันโรคติดต่อที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะเป็นแรงกดดัน

ให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวต้องยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและ

สุขอนามัยในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  แนวโน้มการเกิดโรค NCDs พบว่า ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นไปตามกระแสนยิม

และการเปลี่ยนแปลงของโลกในทิศทางเดียวกัน ยังผลให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เป็นจ านวนมาก และเป็นสาเหตุหลักของของการเสียชีวิตถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของ

ประชากรในประเทศ หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี ทั้งนี้  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากที่สุด                  

คือ โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน                       

และความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะมีโอกาสด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์และสุขภาพ 

เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายและระยะเวลารอคิวเข้ารับ

บริการทางการแพทย์ในประเทศพัฒนาแล้วเปรียบเทียบกับประเทศก าลังพัฒนามีความแตกต่างกันมาก 

รวมถึงไทยมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก                                   

เฉียงใต้ และมีคุณภาพการรักษาอยู่ในระดับสูง แต่ค่ารักษาพยาบาลจัดได้ว่าอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง                        

ไทยจึงได้รับความสนใจจากผู้ตอ้งการรับบริการจากต่างประเทศจ านวนมาก โดยในปี 2561 ไทยมีมูลค่า                           

การใช้จ่ายในภาคตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์และสุขภาพเป็นอันดับที่ 189 และ 13 ของโลก 

ตามล าดับ จากสถานการณ์ทั้งหมด ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้บริการทางการแพทย์และการดูแล

สุขภาพในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้จะสร้างโอกาสที่ดีให้กับประเทศ แต่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ                          

ในการให้บริการแก่ประชากรในประเทศได้ จึงควรต้องพิจารณาถึงผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นแก่

ประชาชนไทย ทั้งในด้านอัตราค่าบริการที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและการเข้าถึงบริการของประชาชน และ

อาจท าให้ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระหว่างกลุ่มประชากรที่มี

รายได้ต่างกันขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล  
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ทางการแพทย์ที่แพร่หลาย จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาพยาบาลและการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ตามแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 

  ส าหรับในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 

พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ                        

ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ                           

เมตาโบลิซึม (เช่น เบาหวาน) โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มสาเหตุการตายที่ส าคัญ 

ได้แก่  การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต ส าหรับปัญหา                

ด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์และวัณโรค ปัญหาการเจ็บป่วย

และตายจากอุบัติเหตุจราจร ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูงและไตวาย 

และปัญหาการฆ่าตัวตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงาน

อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 

2557 ดังนี้ โรคเบาหวาน พบว่า มีอัตราป่วยเท่ากับ  659.67 , 686.19, 731.45, 796.88, 826.67, 

902.63, 918.85 และ 872.46 โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราป่วยเท่ากับ 1108.22, 1232.48, 1340.60, 

1474.53, 1583.95, 1743.68, 1756.99 และ 3384.42 ซึ่งมีอัตราป่วยของโรคทั้งสองมีแนวโน้มสูงขึ้น

ทุกปี จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถที่จะป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนได้ โดยผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญดังกล่าว คือ บุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข ที่ท าหนา้ที่หลักในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 จากข้อมูลและสถานการณ์ข้างต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร                           

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็น หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชาการส่ งเสริมสุขภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565                                

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1) Prevention & Promotion 

Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)                             

3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ) 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิสัยทัศน์ของคณะ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต การพัฒนา

หลักสูตรได้เน้นศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านกาย จิตใจ 

สังคม และจิตวิญญาณในทุกกลุ่มวัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่มีความเสี่ยงใหม้ีความปลอดภัย มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง                           

โดยออกแบบการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาแกนออกเป็น กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน กลุ่มป้องกัน 

ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสุขภาพ กลุ่มตรวจประเมินการบ าบัดโรคเบื้องต้น 

กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข และกลุ่ม
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นนักสาธารณสุขมืออาชีพตรงตามสมรรถนะหลักของ

มาตรฐานทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สามารถน าองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และประสบการณ์                          

จากการฝึกปฏิบัติภาคสนามไปส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเพื่อให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการด าเนนิชีวติให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล                 

ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569                

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และวิเคราะหส์ภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ เฉพาะแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ แผนงบประมาณแบบบูรณาการ และนโยบายความั่นคงแห่งชาติ                          

ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การก าหนดพันธกิจหลักและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนงานอื่น ๆ และได้มีการก าหนด

เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศตามเกณฑ์ การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องกับโครงการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

หรือ กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากลด้วยการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ก าหนดประเด็นท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดพัฒนาเป็น 

Super KPI โดยมีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน 2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 4. การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

และ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  ดังนั้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ คุณภาพชีวิต จึงน าการพัฒนา

ที่ยั่งยืนใน SDGs3 การพัฒนาสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข มาเป็นประเด็นส าคัญที่จะพัฒนาหลักสูตร 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และยุทธศาสตร์ที่ 3 “ความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาสุขภาพและเพื่อความอยู่ดีมีสุข โครงการเผยแพร่ส่งเสรมิสุขภาพละความเป็นอยู่
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ที่ดีในชุมชนท้องถิ่น” เนื่องจากภาคเหนือตอนบนเป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบ

ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบ

ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาโบลิซึม (เช่น เบาหวาน) โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง 

กลุ่มสาเหตุการตายที่ส าคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต 

ส าหรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์และวัณโรค ปัญหา

การเจ็บป่วยและตายจากอุบัติเหตุจราจร ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

และไตวาย และปัญหาการฆ่าตัวตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข รายงานอัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 ดังนี้ โรคเบาหวาน พบว่า มีอัตราป่วยเท่ากับ 659.67, 686.19, 731.45, 

796.88, 826.67, 902.63, 918.85 และ 872.46 โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราป่วยเท่ากับ 1108.22 , 

1232.48, 1340.60, 1474.53, 1583.95, 1743.68, 1756.99 และ 3384.42 ซึ่งมีอัตราป่วยของโรคทั้งสอง

มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากสภาพปัญหาการเจ็บป่วยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับความต้องการของ  

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจของหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องการนิสิตที่สามารถที่จะ

ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ โดยผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญดังกล่าว คือ บุคลากรด้านสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุข ที่ท าหน้าที่หลักในการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชน 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนา “เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน า

ที่มีผลด าเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและ

นวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล” โดยมีพันธกิจร่วมที่จะพัฒนาให้

บรรลุวิสัยทัศน ์ดังนี้ 

   1) ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ที่มีคุณภาพ   

คุณธรรมและจริยธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 

    2) สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับ

สากล และการน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน และบริการชุมชน 

    3) ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

    4) บูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ

วิชาการ โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งคุณค่าความเป็นไทย 

    5) บริหารงานทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และพัฒนาองค์กร 

ให้เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx   

    6) พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ร่วมกับเครือขา่ยทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Green university” 
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    7) พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นผู้น าด้านบริการสาธารณสุข

และการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอนสถาบันขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพ

สู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสูก่ารเป็น “Healthy Community” 

   เป้าประสงค์ 

      1) เป็นสถาบันจัดการศึกษาแบบบูรณาการสหวิชาชีพ นิสติมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

และ Community Engagement 

       2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ   

มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

       3) ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพ  

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

       4) ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ น าไปใช้ประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้กับชุมชน และได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 

       5) ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ส่งเสริม และเผยแพร่ 

       6) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพที่เหมาะสมตามมาตรฐาน มีความผูกพัน 

และมีความภาคภูมใิจในองค์กร 

       7) การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

       8) การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 ในปี 2567 

 

   ค่านิยม  

   PH UP (School of Public Health, University of Phayao) 

   P:  Partnership   การมสี่วนรว่มในทุกกระบวนการพัฒนา 

H:  Humanity  ผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง

ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ช่วยเหลือผูอ้ื่น 

แก้ปัญหาในยามคับขัน) 

   U: Unity             งานบูรณาการ สามัคคี ร่วมมอืกัน น้ าหนึ่งใจเดียว มุ่งสู่เป้าหมาย 

   P: Professional    ท างานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 
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          สมรรถนะหลัก 

            ช านาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการให้บริการ                        

แบบผสมผสานทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในรูปแบบสหวิชาชีพ                               

โดยกระบวนการมสี่วนรว่มกับชุมชน  

            ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งผลิตบัณฑติระดับวิชาชีพด้านสาธารณสุข ให้มีทักษะและ

สามารถปฏิบัติงานในลักษณะทีมสุขภาพ (Family Health Team) สามารถจัดท าระบบการเฝ้าระวัง

โรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์งานการดูแลสุขภาพเบื้องต้น                           

เป็นการน าหลักการของการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประชาชนได้  จึงเป็นพันธกิจหลักของ                             

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้องด าเนนิการ    

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล    

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

        

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitolog 

3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตรพ์ืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 
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365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

                   13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 

322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology  

2(2-0-4) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

327322 สารสนเทศสุขภาพ 

Health Information 

2(1-2-3) 

327331 การตรวจประเมินและการดูแลสุขภาพ

เบือ้งตน้ 

Assessment and Primary Health Care 

3(2-2-5) 

 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่ม ี

 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประสานงานเพื่อให้จัดการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะด้าน

กับคณะต่าง ๆ ที่ ได้ ร่วมจัดการเรียนการสอน ได้แก่  คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์                                             

คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ด าเนินประสานงานการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชานั้น ๆ ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ที่เปิดสอนรายวิชาเฉพาะด้าน มีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยใหอ้าจารย์ผู้สอนท าหน้าที่

พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน   

ในรายวิชานั้น ๆ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   การส่งเสริมสุขภาพเป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ              

แบบองค์รวม เพื่อการออกแบบโปรแกรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยคุณธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

  

 1.2 ความส าคัญ    

   การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา                  

ของโลกเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก                              

องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิด                                         

ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 

เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใช้เป็นทิศทาง                         

การพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี                                    

โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่  SDGs 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  SDGs 2                                    

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย                          

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิง                                     

และเด็กหญิงทุกคน เป็นต้น ประเทศไทยจึงได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อตอบสนอง                  

ความล้มเหลวของ SDGs ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เด่นชัดเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรณ์มนุษย์คือ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                         

ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย                            

มีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย                               

มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม                                  

และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง                        

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร                       

ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันผู้ผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ที่ดูแลในภาคเหนือ

ตอนบน ได้เห็นความส าคัญของการผลิตนิสิตให้ตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
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Development Goals (SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ดังกล่าว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านที่ 1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน                                    

การตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะเป็นหลักสูตรที่ผลิตทรัพยากรณ์มนุษย์ด้านการดูแลสุขภาพ                    

การส่งเสริมสุขภาพ ในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 

พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน และความดันโลหติสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 โรคเบาหวาน 

พบว่า มีอัตราป่วย เท่ากับ 659.67, 686.19, 731.45, 796.88, 826.67, 902.63, 918.85 และ 872.46 

โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราป่วย เท่ากับ 1108.22, 1232.48, 1340.60, 1474.53, 1583.95, 1743.68, 

1756.99, 3384.42 ซึ่งมีอัตราป่วยของโรคทั้งสองมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จึงถือเป็นภาระส าคัญของ

หลักสูตรเช่นกันที่ จะต้องด าเนินการสร้างการมีสุ ขภาพดี  ทั้ งทางกาย ทางจิต  ทางสั งคม                  

และทางจิตวิญญาณ  ซึ่ ง เป็ นสิทธิขั้ นพื้ นฐานตามที่ องค์การอนามัย โลกให้ความตระหนัก                                       

และเห็นความส าคัญ 

  ดังนั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้น า                      

หลั ก เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals (SDGs) นโยบายของชาติ                       

และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 องค์ประกอบ มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะข้อส าคัญของ 

SDGs 3 (GOOD HEALTH) เป้าหมายที่  3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม                              

สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา                             

ที่ มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในกา รเรียนรู้  ตลอดชีวิต                                      

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จึงเน้นกระบวนการเรียนรู้                             

จากการปฏิบัติจริง โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพระดับ

นานาชาติตามค าประกาศออตตาวา (Ottawa Charter) และค าประกาศกรุงเทพ (Bangkok Charter)                       

ใ ช้ ห ลั ก ก าร  3  P (People, Place, Partnership) แล ะแน วท าง  AFP (Area, Function, Participation)                          

ยึดปัญหาและชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้  จะต้องให้การศึกษาแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์                              

และวิวัฒนาการการสาธารณสุขทุกยุคสมัยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย 

แผนพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่                               

1 – ปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหาสุขภาพและทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพระดับโลก                            

และของประเทศไทยในอนาคต มีความรู้ในกลวิธีการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างสุขภาพ                     

ตามกลุ่มอายุ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้คนไทย                      

อายุยืน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ                         

ในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นนัก วิชาการ                              
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ในหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยอายุยืน                               

เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ป้องกันโรค และการฟื้นฟูความปลอดภัย                              

แก่ประชาชนและสังคม และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพตอบสนอง

ต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร   

            1.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพเป็นองค์รวม โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ด้วยจิตอาสาในการรับผดิชอบต่อสุขภาพของประชาชน 

 1.3.2 เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม

ประชาชนทุกช่วงวัย โดยใช้กลยุทธ์ในการสง่เสริมสุขภาพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   

  1.3.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง น าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 1.3.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ที่เอือ้ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

และรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.3.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและสื่อสารด้านสุขภาพกับประชาชน ชุมชน เครือข่าย   

ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.3.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินสถานะทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์

เงื่อนไข ปัจจัย สาเหตุของพฤติกรรม และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.7 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในการออกแบบโปรแกรม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

    PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านสุขภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวคิดพืน้ฐานทางวิชาชีพได้ 
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PLO7 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประเมินสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยก าหนดสุขภาพระดับ

บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถวางแผนงานโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมสุขภาพระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศกึษา

ของหลักสูตร (5 ปี) 

    แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานตามที่

สกอ. และสภาการสาธารณสุข

ชุมชนก าหนด สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างตอ่เนื่องให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. และสภาการ

สาธารณสุขชุมชน 

(3) ติดตามความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

(4) ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบ

วงจรของหลักสูตรทุก 3 - 5 ป ี

(5) พัฒนาเครอืข่ายการ

พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ

กับสถานบริการสุขภาพใน

พืน้ที่ภาคเหนือ 

(1) เอกสารหลักสูตร 

(2) เอกสารประกอบ

หลักสูตร 

(3) รายงานผลการประเมิน  

หลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพงึพอใจในการใช้

บัณฑติของหน่วยงาน

ผูใ้ช้บัณฑิต 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน   

   การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   

   ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้       

   ทั้ง 6 ด้านของ สกอ. 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ั้ง 6 ด้าน 

(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้สิ่งแวดล้อมที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญและการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของนสิิต 

 

(1)  จ านวนแผนงาน/

กิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน ในการ 

จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทั้ง  6 ด้าน 

(2) สัมมนาการจัดการเรยีน 

การสอน 

(3) การจัดระบบการวัด
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    แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

และประเมินผลการ

เรียนรู้โดยคณาจารย์ 

นิสติ และ ผูเ้กี่ยวข้อง 

(4)   การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

และ ศกึษาดูงานด้านการ

จัดการเรียนการสอนและ

การวัดประเมินผลการ       

เรียนรู ้

(5) ความพึงพอใจของ 

     อาจารย์และนิสิตตอ่  

     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานักศกึษา            

ให้มคีวามพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสติให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

(2) บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ

การวิจัย 

(3) จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้

นักศึกษาฝกึทักษะและ

ความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและตอ่เนื่อง 

รวมทั้งส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม 

(4) พัฒนากระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมี

ส่วนรว่มของบุคลากรใน

หนว่ยงานราชการ ชุมชน

(1) แผนการพัฒนานิสติให้

มีความพร้อมในการ

เรียนการสอน 

ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

(2) รายวิชาที่จัดใหม้ีการ    

บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนใน

หลักสูตรกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตรการ

บริการวิชาการ และ

การวิจัย 

(3) ร้อยละของรายวิชา

ภาคปฏิบัติที่เน้นใหน้ิสติ

ฝกึทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง 

(4) ร้อยละของหนว่ยงาน

ราชการ ชุมชน และ
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    แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

และสถานประกอบการ 

(5) พัฒนาทักษะงานทางด้าน 

การส่งเสริมสุขภาพของ

อาจารย์ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

สถานประกอบการ ที่

เป็นแหล่งฝกึที่บุคลากร

มีสว่นร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอน 

(5) ร้อยละของอาจารย์และ

ผูช่้วยสอนในแหลง่ฝกึที่

ได้รับการพัฒนาทักษะ

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน    

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

               2.2.1 ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี    

พ.ศ. 2561  

    2.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขา  

       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์หรอืมีคุณวุฒิเทียบเท่า 

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   

   2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี 

คณิตศาสตร ์เป็นต้น  

    2.3.2 ความรูท้างดา้นการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน     
 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

    จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา        

จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตและให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชา                                       

ที่นิสิตมีปัญหา จัดปฐมนิเทศหลักสูตรพบนิสิตใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรยีมความพร้อมด้านการประกอบ

อาชีพ 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี  

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2  80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3   80 80 80 

ช้ันปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 

รวมรายรับ 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 500,000 525,000 550,000 570,000 600,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3. งบด าเนนิการ 

    (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 
350,000 350,000 450,000 450,000 350,000 

4. งบด าเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รวมรายจ่าย 3,450,000 5,075,000 6,800,000 8,420,000 8,350,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 43,125 31,718.75 28,333.33 26,312.5 26,093.75 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                 แบบช้ันเรยีน               
 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้  

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของข้อบังคับ 

สภาการสาธารณสุข

ชุมชน 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 

84 หน่วยกิต 

97 97 

    2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 

          2.1.1 วิชาทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

          2.1.2 วิชาทางสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า  

12 หนว่ยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า  

18 หนว่ยกิต 

31 32 

14 

 

18 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

        2.2.2 วิชาเอกเลอืก 

        2.2.3 วชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชีพ 

 ไมน่อ้ยวา่  

54 หน่วยกิต 

66 65 

 

52 

3 

10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกวา่ 

6 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

 6 หน่วยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 133 133 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต     

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 

   2.1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  32  หนว่ยกิต 

    2.1.1) วชิาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14  หนว่ยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

    2.1.2) วชิาทางสาธารณสุข  18  หนว่ยกิต 

322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology  

2(2-0-4) 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

324312 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

Mental Health and Counseling in Health 

2(1-2-3) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตรพ์ืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 
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367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

   2.2) กลุ่มวิชาเอก   65  หน่วยกิต 

                                          2.2.1) วิชาเอกบังคับ   52  หนว่ยกิต 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law    

3(2-2-5) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

327111 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

Communication for Health Promotion 

2(1-2-3) 

327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

Nutrition for Health 

2(1-2-3) 

327213 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย 

Physical Activity and Exercise 

3(2-2-5) 

327214 การส่งเสริมสุขภาพแมแ่ละเด็ก 

Maternal and Child Health Promotion 

3(2-2-5) 

327251 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health System management 

2(1-2-3) 

327315 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 

Health promotion for School Age and Teenagers 

3(2-2-5) 

327316 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 

Promotion of Mental Health in Elderly 

2(1-2-3) 

327317 การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  

Elderly Health Promotion 

3(2-2-5) 

327321 วิทยาการระบาดทางสุขภาพ 

Epidemiology for Health 

2(1-2-3) 

327322 สารสนเทศสุขภาพ 

Health Information 

    2(1-2-3) 

327323 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Control of Disease 

 

 3(2-2-5) 
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327331 การตรวจประเมินและการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ 

Assessment and Primary Health Care 

 3(2-2-5) 

327332 การประเมนิสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 

Health Assessment and Caring of the Elderly 

3(2-2-5) 

327341 การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน   

Health Promotion for Working Ages 

2(1-2-3) 

327352 นโยบาย และการบริหารงานสาธารณสุข 

Policy and Health Administration 

2(1-2-3) 

327424 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

327453 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริม

สุขภาพ 

Program Planning and Project Evaluation in Health 

Promotion 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5) 

 

      2.2.2) วิชาเอกเลือก   3  หนว่ยกิต 

327461 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยเรียน

และวัยรุ่น 

Development of the Innovation for the School Age 

and Teenagers Health Promotion 

    3(2-2-5) 

327462 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

วัยท างาน 

Development of the Innovation for the Working 

Ages Health Promotion 

    3(2-2-5) 

327463 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

Development of the Innovation for the Elderly 

Health Promotion 

   3(2-2-5) 
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      2.2.3) วิชาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ  10  หน่วยกิต 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

    3(0-9-5) 

327471 การศกึษาเฉพาะทางสุขศกึษาและส่งเสริมสุขภาพ 

Special study in Health Education and Health 

Promotion 

    1(0-2-1) 

327472 การฝกึงาน * 

Professional Training   

   6 หนว่ยกิต 

327473 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

   6 หนว่ยกิต 

327474 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education   

   6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                  นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคการศกึษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

327111 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

Communication for Health Promotion 

2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law    

3(2-2-5) 

327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

Nutrition for Health 

2(1-2-3) 

327251 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health System management 

2(1-2-3) 

363219 กายวิภาคศาสตรพ์ืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

327213 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย 

Physical Activity and Exercise 

3(2-2-5) 

327214 การส่งเสริมสุขภาพแมแ่ละเด็ก 

Maternal and Child Health Promotion 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

ยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology  

2(2-0-6) 

324312 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

Mental health and Counseling in Health 

2(1-2-3) 

327315 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 

Health promotion for School Age and Teenagers 

3(2-2-5) 

327321 วิทยาการระบาดทางสุขภาพ 

Epidemiology for Health 

2(1-2-3) 

327322 สารสนเทศสุขภาพ 

Health Information 

2(1-2-3) 

327331 การตรวจประเมินและการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ 

Assessment and Primary Health Care 

3(2-2-5) 

327341 การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน   

Health Promotion for Working Ages 

2(1-2-3) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 

327316 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 

Promotion of Mental Health in Elderly 

2(1-2-3) 

327317 การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  

Elderly Health Promotion 

3(2-2-5) 

327323 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Control of Disease  

3(2-2-5) 

327332 การประเมนิสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 

Health Assessment and Caring of the Elderly 

3(2-2-5) 

327352 นโยบาย และการบริหารงานสาธารณสุข 

Policy and Health Administration 

2(1-2-3) 

XXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

327424 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

327453 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

Program Planning and Project Evaluation in Health 

Promotion 

3(2-2-5) 

327471 การศกึษาเฉพาะทางสุขศกึษาและส่งเสริมสุขภาพ 

Special study in Health Education and Health Promotion 

1(0-2-1) 

32746X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

327472 การฝึกงาน * 

Professional Training   

6 หนว่ยกิต 

327473 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

327474 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education   

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน                  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 
 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น                               

การผลติผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 
 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

   Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  
 

001104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

   English for Communication 

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

   Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

   English for Academic and Professional Communication 

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

   English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 
 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

   Technology Usage for Digital life 

   แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

   Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 
 

002102  ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

   Digital Intelligence Quotient     

   หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ   

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

   Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 
 

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(3-2-5) 

   Artistic for Life Management  

   ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต   

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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   Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 
 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

   Skills Development and Lifelong Learning 

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต 

การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด  

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 
 

003203  เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม             2(0-4-2) 

   Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ   

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที ่ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมือง  

ที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  

 

 

 



45 
 

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching                              

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 
 

003305  กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   
 

003306  บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

  Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations  
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241111  คณิตศาสตร์ 1        3(2-2-5) 

  Mathematics I 

    ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

  Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 
 

242101  หลักเคม ี 4(3-3-8) 

  Principle of Chemistry 

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

             Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 
 

243101  ชีววทิยาทั่วไป        4(3-3-8) 

  General Biology 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 
 

244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ          3(2-3-6) 

   Life Science Physics 

             หน่ วยและการวัด  จลนศาสตร์และพลศาสตร์ก ารเลื่ อนต าแหน่ งและการหมุ น                         

งาน พลังงานและก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง

และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 



47 
 

   Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 
 

322903  พยาธิวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 

  General Pathology 

  ศึกษาพยาธิวิทยาทั่วไปและตามระบบ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบ                                   

และการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

การเกิดเนื้องอก โรคติดเชื้อ โรคจากสิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบเลือด ความผิดปกติของระบบ

ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหายใจ ความผิดปกติของ

ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและความผิดปกติของระบบ

ประสาท 

  Study of general and systemic pathology, cell injury and death, inflammation and repair, 

fluid and hemodynamic disorders, immune disorders, neoplasia, infectious disease, environmental 

and nutritional diseases, genetic diseases, cardiovascular diseases, blood diseases, respiratory 

diseases, gastrointestinal diseases, endocrine diseases, urinary tract diseases, musculoskeletal 

diseases and nervous system diseases 
 

324111  การสาธารณสุข        3(2-3-6) 

   Public Health 

  ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหา

ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น                            

ในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น การฟื้นฟูสภาพ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขของไทย 
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  History and importance of public health, elements of public health, ministry of public 

health role, public health service system in Thailand and international, ministry of public health 

policy solution, major health problem in the current and health problem trend, health problem 

prediction, principles and methods for health promotion, diseases prevention and control, primary 

care, rehabilitation and public health problem solving approaches in Thailand 
 

324263  จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมายสาธารณสุข    3(2-2-5) 

  Professional Ethics and Public Health Law    

   มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ กฎหมาย

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครอง พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พระราชบัญญัติวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมายประยุกต์ใช้ในการฝึก

ปฏบิัตงิานด้านสาธารณสุข 

  Professional standards, professional ethics, professional and social responsibilities, principles 

of forensic medicine, public health laws and laws related to professional practice, environmental law, 

consumer protection law, occupational health and safety law, laws relating to public administration, 

communicable diseases Act, community health professions Act, forencis medicine and the integration 

of applied legal knowledge in public health practice 
 

324312  สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ     2(1-2-3) 

  Mental health and Counseling in Health 

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ฝึกการซักประวัติ  ตรวจสภาพจิต                                  

ขั ้นพื ้นฐาน ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิธีการต่าง  ๆ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ                                 

การจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพจิต การติดต่อสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตเพื่อสร้าง                                  

ความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิ ต การป้องกัน                               

การเป็นโรคทางด้านสุขภาพจิต และการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนการดูแลผู้ป่วยแบบองคร์วม 

  Study of the mental problems issue, training in Interviewing, counseling and mental health 

examination as mental health professional, counseling in health, general of mental health emergency 

management, applying of general mental health knowledge to communication via a doctors a health 

professional and a patient, training in a different mental health rehabilitation, preventing of mental health 

problems, providing a generally community mental health services for holistic care into patients 
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324372  การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ     3(0-9-5) 

  Field Training Integration 

   การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล 

    Practicum of health situation analysis, data collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem alleviated implementation, monitoring and evaluation 
 

325101  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       3(2-2-5) 

   Occupational Health and Safety 

   หลักการและแนวคิดพื้ นฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม                                  

และสภาพแวดล้อมในการท างานอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย              

และความปลอดภัย ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีเบื้องตน้ หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ 

การยศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสูก่ารท างานทางวิชาชีพ 

 Principle and basic concepts of occupational health and safety, working environment and 

condition, accidents and disasters, control and protection in occupational health and safety, safety in 

working with basic chemical, organizations, standards, regulations and relevant laws, principle of 

occupational disease prevention, occupational health hazards, ergonomics, integrating knowledge of 

occupational health and safety into professional work 
 

327111 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ      2(1-2-3) 

 Communication for Health Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพ ความรู้ เกี่ยวกับสื่อมวลชน                                

ในการสร้างเสริมสุขภาพ การชี้แนะทางสังคม การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การสร้างกระแสทางสังคม 

การตลาดเชิงสังคม การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารภาวะวิกฤติ การวางแผนการสื่อสารสุขภาพ หลักการ

ออกแบบนวัตกรรมสุขภาพ หลักการผลติสื่อและเทคโนโลยีในงานส่งเสริมสุขภาพ 

          Definitions, significance, component of health communication, knowledge about media in health 

promotion, advocacy, negotiation, mediation, creating social trend, social marketing, risk communication and 

crisis communication, health communication planning, principles of health innovation design, principles of 

media production and technology in health promotion 
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327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Nutrition for Health 

 ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร การค านวณคุณค่าสารอาหาร 

เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับความต้องการทางชีวภาพของบุคคล โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย                      

ปัญหาโภชนาการ ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ พิษและสิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการป้องกัน

อันตราย หลักการเลอืกอาหารตามภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรม วิธีการเก็บและการเตรียมอาหาร เพื่อรักษา

คุณค่าของอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล โภชนาการที่จ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ในภาวะปกติ

และภาวะเจ็บป่ วย  หลักการจัดอาหารที่ เหมาะสมส าหรับบุคคลที่ อยู่ ในสภาวการณ์ เจ็บป่ วย                             

การให้โภชนศึกษา การส่งเสริมโภชนาการและฝึกปฏบิัตกิารด าเนนิงานตามโครงการทางโภชนาการ 

 Importance of nutrition for health, food and nutrients, calculation of nutritional value for 

consumption that is suitable for personal biological need, nutrition for each age, nutrition problems, food 

and health balance, food poisons and foreign substances and their prevention, principles of food 

selection according to economic and cultural conditions, methods for storing and preparing food to 

preserve nutritional value of food, assessment of person's nutritional status, nutrition that is essential 

nutrition for normal and sick people, principles of proper nutrition for person in medical condition, 

nutrition education, nutrition promotion and nutrition program implementation 
 

327213 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 

 Physical Activity and Exercise 

 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย 

สุขภาพและสุขภาวะในแต่ละช่วงวัย กิจกรรมทางกายของบุคคล กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยและภาวะโรคต่าง ๆ 

พฤติกรรมเนือยนิ่งกับกิจกรรมทางกาย การประเมินกิจกรรมทางกาย หลักการจัดกิจกรรมทางกาย

และการออกก าลังกาย การวางแผนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางกายและวิธีการจัดโปรแกรม

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ให้เหมาะสมกับแต่ละ วัย เพศ และกลุ่มโรคต่าง ๆ ข้อห้ามและข้อควร

ระวัง การฝกึปฏิบัติการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมี

กิจกรรมทางกาย และหลักการจัดกิจกรรมทางกายอย่างปลอดภัย 

 Definitions, significance, benefits, and types of physical activities and exercises, health 

and well-being in each age group, individual physical activity, group of people in different ages 

and disease conditions, sedentary behavior and physical activity, physical activity assessment, 

principles of physical activity and exercise, planning and promotion of physical activities and 

methods of organizing exercise programs for health to suit each age, sex and disease groups, 

contraindications and cautions, practicing and organizing exercise programs for health, 

environmental arrangements that affect physical activity and principles of safe physical activity 
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327214 การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก      3(2-2-5) 

 Maternal and Child Health Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและขอบเขตของสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก นโยบาย                                  

งานวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์  ขนาดและโครงสร้างประชากร ปัจจัยทางประชากร   

ที่ก าหนดภาวะสุขภาพ การดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด วางแผน

ครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  โรคและความผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก                           

การตรวจพัฒนาการเด็ก การให้วัคซีน การส่งเสริมสุขภาพเด็กตามวัยด้านทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์                               

และสังคม โภชนาการในเด็ก การวิเคราะหน์วัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

 Definitions, significance, concepts and scope of maternal and child health, family planning 

and reproductive health policy, Population size and structure, demographic factors that determine 

health status, caring for women during pregnancy, during childbirth and postpartum mothers, 

family planning and assisted reproductive technology, diseases and disorders in pregnant women, 

child development, child development examination, vaccination, child health promotion according to 

physical, mental, emotional and social aspects, pediatric nutrition, analysis of innovations in  

maternal and child health promotion 

 

327251 การจัดการระบบสุขภาพ       2(1-2-3) 

 Health System management 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน ความส าคัญ

ของระบบบริการสาธารณสุข การจัดการระบบสุขภาพระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด การจัดการ

การปฏิรูประบบการเงนิการคลังด้านสาธารณสุขและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจัดการก าลังคน                          

ด้านสุขภาพ การจัดการข้อมูลข่าวสาร ภาวะผู้น าและจัดการที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง                                    

และการเจรจาต่อรอง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการระบบ

สุขภาพที่มปีระชาชนเป็นฐาน คุณภาพบริการ คุณธรรมและจริยธรรมของนักสาธารณสุขมูลฐาน 

 Concepts and principles of health service management and primary health care, importance of 

public health service system, health system management at community level, sub-district, district and 

province, management, reformation of public health and health insurance finance system, health 

manpower management, information management, leadership and effective management, conflict 

management and negotiation, Inter-agency cooperation and community involvement, managing a people-

based health system, service quality, morality and ethics of public health professionals 
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327315 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรยีนและวัยรุ่น     3(2-2-5) 

 Health promotion for School Age and Teenagers 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน ขอบเขตการส่งเสริมสุขภาพ                                

ในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น พัฒนาการในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน                                              

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น การเสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลสุขภาพตนเองของ

บุคคล และครอบครัว การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพในเด็กวัยเรียน วัคซีน โรคที่พบบ่ อย                                  

ในเด็กวัยเรียน อนามัยโรงเรียน วิธีการให้สุขศึกษาในโรงเรียน มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                       

การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในโรงเรียน การวิเคราะหน์วัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 

 Concepts and theories on child health promotion in schools, scope of health promotion 

among school-age children, adolescents, development in school-age children and adolescents, 

Strategies for promoting health of school-age children, factors affecting health of school-age 

children, adolescence, empowerment for self-care of individuals and families, health check-up and 

performance in school-aged children, vaccines, common disease among school-age children, 

school health, health education in school health promotion, school standards organizing health 

promotion and illness prevention programs in schools, analysis of innovations in  school age and 

teenagers health promotion 
 

327316 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ      2(1-2-3) 

 Promotion of Mental Health in Elderly 

 ความหมาย ความส าคัญ สาเหตุ แนวคิดของสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีพื้นฐานทางสุขภาพจิต 

บุคลิกภาพ การปรับตัว ความผิดปกติทางจิตและโรคทางจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน โครงสร้าง

ชุมชน บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต การส่งเสริมและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตชุมชน ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน 

 Definitions, significance, causes and concepts of community mental health, basic of 

mental health theory, personality, adaptation, mental disorder and mental illness, community 

mental health problem, role of family school and community, community structure influence to 

mental health, community mental health promoted and prevented, community mental health 

problem 
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327317 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ       3(2-2-5) 

 Elderly Health Promotion 

 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หลักทฤษฎีของความชรา การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ 

และสังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นส าคัญ   

ด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุกับสุขภาพ นโยบายสุขภาพและแผนระดับชาติและ

กฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ โรคและอุบัติเหตุ  

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ศาสตร์การชะลอวัย การดูแลสุขภาพ ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ การส่งเสริม

และพัฒนาสุขภาพ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ การวิเคราะห์นวัตกรรม                               

การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

 Elderly health issue, aging theory, Physical, mental, emotional and social changes of the 

elderly, Trend of the elderly population structure in Thailand, socio-economic issues and the culture 

of the elderly health with the elderly, health policies and plans and laws on the elderly, Health 

Assessment of the Elderly, drug use in the elderly, Diseases and accidents related to the elderly, 

anti-aging science, health care, Dental health in the elderly, health promotion and development, 

quality preparation for entering old age, analysis of innovations in  elderly health promotion 
 

327321 วิทยาการระบาดทางสุขภาพ       2(1-2-3) 

 Epidemiology for Health 

 หลักการ แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาด อุบัติการณ์ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค                        

การกระจายของโรค รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวัดทางวิทยาการระบาด                                        

การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การประยุกต์หลักวิทยาการระบาด                         

ในงานส่งเสริมสุขภาพ การจัดการภัยพิบัติ 

 Principles and fundamental concepts of epidemiology, incidence of disease, natural history 

of diseases, spread of disease, study design of epidemiology, measure in epidemiology, 

surveillance and epidemic/outbreak investigation, community diagnosis, application of epidemiology 

in health promotion, disaster management 
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327322 สารสนเทศสุขภาพ        2(1-2-3) 

 Health Information 

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ การสืบค้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 

การน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์

การกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Z-test, 

t-test, F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Kruskall-Wallis test การประยุกต์ใช้ χ2 การหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านสาธารณสุขและการประมาณค่าความเสี่ยง การน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะหข์้อมูลในงานสาธารณสุข 

 Concepts of information systems, composition and structure of health information system, 

usage of information technology for health communications, query, application of information 

technology, apply statistics for development and data analysis in public health, data collection, 

statistics selection, distribution analysis, analysis of correlation, and simple regression, comparing 

mean with Z-test, t-test, F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Kruskall-Wallis test, 

application χ2 determine association among public health variables and risk estimation, 

presentation of results, and application statistical package for public health data analysis 
 

327323 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 

 Prevention and Control of Disease 

 หลักการ แนวคิด วิธีป้องกันและควบคุมโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้ า                        

และโรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ                              

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค สิ่งคุกคามด้านสุขภาพ การด าเนินการตามนโยบาย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวัง

สุขภาพผูสู้งอายุ 

 Principles and fundamental concepts of prevention and control of disease, communicable 

diseases, non-communicable diseases, chronic disease, re-emerging diseases and emerging 

disease, accidents and injuries, disasters, occupational diseases. Health promotion, surveillance, 

prevention and control of various factors that cause the disease, health hazards, implementation of 

polices, strategy and indicators in health promotion, prevention and control of diseases in 

community, health promotion and elderly health surveillance 
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327331 การตรวจประเมนิและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Assessment and Primary Health Care 

 การประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาล การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ                                    

การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้ นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่ วยในภาวะฉุกเฉิน ศัพท์ เทคนิคทางการแพทย์                                               

การบันทึกข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพและส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพ เบื้องต้น การฝึกปฏิบัติ                              

การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการบ าบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ                            

การสาธารณสุขชุมชน 

 Health assessment, first aid, primary medical and health care, basic life support, emergency 

care, medical terminology, data recording, patient screening and referrals, preliminary rehabilitation, 

practice in first aid, basic life support, and primary medical care according to scope of community health 

professions 

 

327332 การประเมินสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ     3(2-2-5) 

 Health Assessment and Caring of the Elderly 

 การตรวจประเมินสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติกิจ วัตรประจ าวันผู้สู งอายุ                  

การดูแลผู้สูงอายุด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและปัญหาที่พบบ่อย การดูแลสุขภาพช่องปาก                

การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การป้องกันแผลกดทับ การเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม การดูแล

บาดแผล การให้อาหารทางสายยาง และการดูแลสายสวนปัสสาวะ โรคที่พบบ่ อยในผู้สูงอายุ                      

การปฏบิัตหัิตถการจ าเป็นเร่งดว่นเพื่อใหพ้้นภาวะฉุกเฉิน และการฝึกปฏบิัตทิักษะการดูแลผู้สูงอายุ 

 Health assessment and ability to perform daily activities in the elderly, caring for daily activities 

and common problems in the elderly, oral hygiene, food consumption, and excretion care, pressure ulcers 

prevention, fall monitoring, wound’ s care, tube feeding, and urinary catheter care, common diseases in  

elderly, practice in emergency procedure and skills in caring for the elderly 

 

327341 การส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน      2(1-2-3) 

 Health Promotion for Working Ages 

 แนวคิดการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในวัยท างาน อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการ

ท างาน การประเมินสุขภาพการท างานเบื้องต้น องค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุน ขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดีในที่ท างาน การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพในวัยท างาน 

 Concepts of health education and health promotion in working ages, accidents and 

occupational diseases, initial work health assessment, components, supporting factors, and process in 

workplace health promotion, health and wellbeing in the workplace, innovative design and technology 

for health promotion in the working age 
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327352 นโยบาย และการบริหารงานสาธารณสุข     2(1-2-3) 

 Policy and Health Administration 

 วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาในต่างประเทศ กลยุทธ์ของ 

การส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศ การคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางด้านสุขภาพอนามัยในอนาคต ทิศทาง

แนวโน้มโครงสร้างประชากรกับการพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้าของโลกและของประเทศไทย นโยบาย

สุ ขภาพของประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้ า มาตรการส่ งเสริมสุ ขภาพแนวใหม่ สู่ อนาคต                     

การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุยืน หลักการ

บริหารงานสาธารณสุข วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข โครงสร้าง  

การบริหารงานสาธารณสุขของประเทศไทย การอ านวยการ การควบคุมและก ากับงาน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรสาธารณสุข การจัดการสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข 

 Ottawa Charter for health policy analysis based in foreign countries, strategy of health 

promotion in foreign countries, guidance and direction for health in future, direction of population 

trends and development in next 20 years in the world and in Thailand, Thailand's health policy in 

the second decade, new measures to promote health promotion into the future, health strategic 

administration and management, Thai health promotion and longevity, principles of public health 

administration, history and development of public health administration, structure of public health 

administration in Thailand, directing, controlling and monitoring, public health resource 

management, modern management theory and applied innovations in public health administration 
 

327424 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการ รูปแบบการวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพ การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  

การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอผลงาน ฝึกปฏิบัติ  

การท างานวิจัย 

 Principles and research design in health promotion, determination of problems, objective, 

hypothesis, determination and measurement of variables, conceptual framework, literature review, 

population and sample sizes, data collection, creation and test, equipment of research, statistic 

selection for data analysis, project writing and research proposal, writing research paper complete, 

research project data presentation, practice research 
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327453 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสรมิสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Program Planning and Project Evaluation in Health Promotion 

 แนวคิดพื้นฐานทางด้านการวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ ความหมาย 

ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การออกแบบ การวางแผนการประเมินผลโครงการส่งเสริม

สุขภาพ การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการประเมิน

โครงการ การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ  

การวางแผนและการประเมนิผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 Basic concepts planning and projecet evaluating in health promotion, definitions, 

importance, types, scope process, desinging of planning and project evaluating in health promotion, 

tool development and data collection, data analysis and presentation of project evaluation results, 

writing reports and implementing project evaluation results, impact factors of planning and 

evaluating in health promotion 
 

327461 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยเรยีนและวัยรุ่น  3(2-2-5) 

Development of the Innovation for the School Age and Teenagers Health 

Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ และเป้าหมายของคุณภาพชีวิต การประเมินคุณภาพชีวิต                                

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเรียนและวัยรุ่น ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม                           

ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ คุณค่าและความสัมพันธ์ของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาและ

หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น การด าเนินการพัฒนา

นวัตกรรม การทดลองใช้และประเมินผลนวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการพัฒนานวัตกรรม การเขียน

รายงานและการเผยแพรผ่ลการพัฒนานวัตกรรม 

 Definitions, importance, and goals of quality of life, quality of life assessment, promote 

and improve the quality of life for the school age and teenagers, definitions and concepts of 

innovation, type of health innovation and technology, the value and relation of health innovation 

and technology, development processes of innovation, problems formulation and topics of 

innovation development for school age and teenagers health promotion, development of innovation, 

implementation and evaluation, proposal preparation of innovation development, writing report and 

dissemination of innovation development results 
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327462 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยท างาน   3(2-2-5) 

 Development of the Innovation for the Working Ages Health Promotion 

 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต การประเมินคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยท างาน การเสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลสุขภาพตนเองในวัยท างาน 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การก าหนดประเด็นปัญหา

และหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวัยท างาน การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 

การทดลองใช้และประเมินผลนวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างาน การเขียนรายงานและการเผยแพรผ่ลการพัฒนานวัตกรรม 

 Definitions and importance of quality of life, quality of life assessment, promote and 

improve the quality of life for the working ages, empowerment for self care in working ages, 

definitions and concepts of innovation, development processes of innovation, problems formulation 

and topics of innovation development for working ages health promotion, development of 

innovation, implementation and evaluation, proposal preparation of innovation development for 

health promotion and diseases prevention from work, writing report and dissemination of innovation 

development results 
 

327463 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 

 Development of the Innovation for the Elderly Health Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ และเป้าหมายของคุณภาพชีวิต การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุ ประเด็นจริยธรรมและ                            

ความรุนแรงในผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิต ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ

นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม                              

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้และประเมินผล

นวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการพัฒนานวัตกรรม การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการพัฒนา

นวัตกรรม 

 Definitions, importance, and goals of quality of life, quality of life assessment in elderly, 

promote and improve the quality of life for the elderly, daycare for elderly, ethical issues and 

violence in the elderly, long-term and palliative care, definitions and concepts of innovation, 

development processes of innovation, problems formulation and topics of innovation development 

for elderly health promotion, development of innovation, implementation and evaluation, proposal 

preparation of innovation development, writing report and dissemination of innovation development 

results 
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327471 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ    1(0-2-1) 

 Special study in Health Education and Health Promotion 

 ปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขศึกษา                         

และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุม                             

และการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอการศกึษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ 

 Problem and research in health education and health promotion, health education and 

health promotion innovation in community and health care service according to aptitude under 

advisor control, presentation of problems and research on issues of interest 
 

327472 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวางแผนงาน จัดท าโครงการ ฝึกทักษะการให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม 

และส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบการ 

 Practicing, learning, and enhancing skills and experiences related to health promotion, 

problem analysis, project planning and implementation, individual/group health education, health 

promotion for all age groups at any setting such as community, school, hospital, and workplace 
 

327473 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การท า

โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

 Researching, data collection, analysis, report writing, presentation discussion and project 

on topics of health promotion 
 

327474 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

สุขภาพ ในฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Operational knowledge gain experience and skills in jobs related to health promotion as 

an intern in workplace, governmental sectors or private sectors 
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329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 

 Environmental Health 

 หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล                            

การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ 

สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เรือนกระจก                      

และภาวะโลกร้อน 

 Principles and concepts of environmental health, effects of air pollution and hazardous waste on 

the environment and quality of life, water supply, water and sewage treatment, solid waste and hazard 

waste management Principle of air pollution, noise and vibration control, food sanitation, environmental 

sanitation in community and industrial, housing, institutions and enterprises. Insects and vectors control, 

nuisance odor and noise control, environmental health management in community, importance of 

environmental health in the current situation occurring. Phenomenon and greenhouse warming 
 

361203 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา       3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology 

 ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์ละปรสิตที่มผีลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุมและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อและ

กลไกการตา้นทานตอ่การตดิเชื้อ 

 Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms and 

parasites, infection and host defense mechanism 
 

363219 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน       3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง  ๆ                        

ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท                   

ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ                       

ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 

และระบบสืบพันธุ์ 
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 General knowledge of gross anatomy and histology of the human organ systems; 

integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory and special 

sense organs, respiratory system, cardiovascular system, lymphatic and immune system, digestive 

system, endocrine system and reproductive system 
 

365210 ชีวเคมเีบื้องต้น        3(2-3-6) 

 Fundamental Biochemistry 

 คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิฟิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา                                     

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี เมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

 Chemical properties and metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic 

acide, properties and activeties of enzymes, central dogma, molecular biology techniques, 

hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, relationship between 

biochemistry and disroders, biochemistry of blood and urine and biochemical properties testing for 

biomolecules 
 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์        3(2-3-6) 

 Human Physiology 

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์                       

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

 Human body roles, functions and mechanisms of various systems in nomal condition such 

as cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  
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  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1 หมายถึง   กลุ่มสง่เสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 

  3.2  เลข 2 หมายถึง   กลุ่มป้องกัน ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิตแิละการวิจัย 

     ทางด้านสาธารณสุข 

  3.3  เลข 3 หมายถึง   กลุ่มตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

  3.4  เลข 4 หมายถึง   กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  3.5  เลข 5 หมายถึง   กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 

  3.6 เลข 6 หมายถึง   กลุ่มเอกเลือก 

  3.7  เลข 7 หมายถึง   กลุ่มฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวเกษแก้ว 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร์

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2558 

2550 

 

2546 

2 นางสาวทวีวรรณ   

ศรสีุขค า 

36599006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ เกียรตบิัตรการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วิชาชีพ 

ประกาศนยีบัตร

การพยาบาล

เฉพาะทาง

พยาบาลเวช

ปฏิบัติทั่วไป 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาล

เบือ้งตน้ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา 
 

 

 

2557 

 

 

 

 

2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั ป ี

    

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ประกาศนียบตัร

พยาบาลศาสตร์

และผดงุครรภ์

ช้ันสูง 

ประชากรศึกษา 

การเจริญพันธุ์และ

วางแผนประชากร

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

พิษณุโลก 

 

2553 

2535 

 

2531 

2527 

3 นางสาวเทียนทอง ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม ่

2551 

2544 

2557 

2538 

4 นายน้ าเงนิ จันทรมณ ี 36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรม 

ทางการแพทย ์

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 

 

2550 

 

2551 

 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่ 31103005XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิทยาการระบาด 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 

2559 

 

 

2539 

2536 

 

2531 

6 นายปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง 15799001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

เคมี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2555 

 

2552 

7 นายประจวบ แหลมหลัก 36405003XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

 

การศกึษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

2558 

2548 

2537 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

    ศ.บ. 

ส.บ. 

ส.บ. 

การศกึษานอกระบบ 

บริหารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2545 

2543 

2533 

8 นายสมคิด จูหว้า 36499001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

ส.บ. 

 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

มหาวิทยาลัยรายภัฏพิบูล

สงคราม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

 

2540 

 

2537 

9 นายสมชาย จาดศรี 36499001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2536 

2527 

10 นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2562 

2551 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

    

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรม 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2549 

 

2545 

11* นายอนุกูล มะโนทน 36407000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

12 นางสาวอรัณย์ภัค   

พทิักษ์พงษ ์

35604521XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 

2552 

2548 

13 นายประกาศติ ทอนช่วย 15601001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(เกียรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2553 

14 นายสุทธิชัย ศิรินวล 36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

15 นางสาวปิยะวด ีศรีวชัิย 35399002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตรอ์นามัย

สิ่งแวดล้อม 

(เกยีรตินยิมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2563 

 

2548 

2548 

 

2545 

16 นางสาวศศิวมิล   

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

 

 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

(เกยีรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

2562 

 

2552 

 

 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

17* นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์ 35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การส่งเสริมสุขภาพ 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

2553 

2556 

2548 

18 นายกฤษฎา สารทอง 15601001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

2558 

2556 

19* 

 

นายณรงค์ ใจเที่ยง 15601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

สุขศึกษา 

(เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 

2557 

20 นายศราวุฒิ แสงค า 13413000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2557 

2554 

21 นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว 14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

 

วท.บ. 

วิศวความปลอดภัย 

และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2560 

 

 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

22 นางสุรางคนา ไชยรินค า 35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ประกาศนยีบัตร

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์

ช้ันสูง 

การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2544 

2537 

23 นางอรทัย เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จติวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2552 

2539 

24 นางสาวจุฑามาศ  

ตามเพิ่ม 

16699001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2562 

 

2557 

25 นางสาวชุมาพร รถสีดา 34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

 

พิษวิทยา 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2553 

2552 

 

2549 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

26* ว่าที่รอ้ยตรีหญิงนศิารัตน์ 

อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ.  

การวิจัยและการ

จัดการด้านสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2560 

 

2554 

27 นางสาวเนตรนภา   

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

(เกียรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

28 นางสาวปุณญิสา  ผุดผอ่ง 15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(เกียรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2553 

29 นางสาวพรพนา สมจติร 15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

โรคติดเชือ้และ

วิทยาการระบาด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2548 

30 นางสาวพรรณวดี   

สิงหแ์ก้ว 

35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

2553 

 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

31* นางสาวสุนันทา 

ตั้งนิตพิงศ์ 

31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2553 

2540 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)    

 ในการฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์       

ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านการสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริม

สุขภาพ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติ จะฝึกที่ชุมชนโดยยึดหลักการ

เรียนรู้จากชุมชน (Community – based learning) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน 

และวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนาปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ระดับ คือ  

 1. การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ เป็นรายวิชาบังคับที่นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพทุกคนต้องลงทะเบียน รหัสวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ นิสติจะศึกษา

ในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย เนื้อหาวิชาเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตในลักษณะสหสาขาวิชา 

ประกอบด้วย สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาการแพทย์

แผนจีน โดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏีในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว น าไปใช้ในการ

ด าเนินงานในชุมชน โดยท างานเป็นทีมในลักษณะเป็นหมอครอบครัว (Family Health Team) 

ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสังคมและชุมชน การเตรียมชุมชน การส ารวจและวินิจฉัยชุมชน 

ท าการวิเคราะห์สภาวะอนามัยสุขภาพ อนามัยของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของปัญหาชุมชน 

วิเคราะห์ปัญหาอนามัยชุมชน วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน ด าเนินการตามแผน จัดท าระบบเฝา้ระวัง ควบคุมและป้องกันโรค สอบสวนโรค ประเมินผลและ

สรุปผล จัดท ารายงาน การฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

   2. การฝึกงาน เป็นการฝึกภาคปฏิบัติงานวิชาชีพของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                                  

ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 นิสิตที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จะต้องเลือกศึกษาในรายวิชา 327472 การฝึกงาน สาขาวิชา                              

จะส่งนิสิตไปฝึกงานวิชาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรอืเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม   

4.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

4.1.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.1.3 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
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4.1.5 สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 

4.1.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนาปัญหา

สุขภาพของชุมชน 

4.1.7 สามารถส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดขึน้ในชุมชน 

4.1.8 ให้บริการวิชาการด้านการสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป 

 4.2  ช่วงเวลา   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี ภาคการศึกษา 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

    3(0-9-5) 3 ปลาย 

327472 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 

หนว่ยกิต 

4 ปลาย 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  รายวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ ก าหนดในภาคการศึกษาปลาย 

ช่วงช้ันปีที่ 3 โดยก าหนดให้มจี านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 135 ช่ัวโมง 

  รายวิชา 327472 การฝึกงาน ก าหนดในภาคการศึกษาปลาย ช่วงช้ันปีที่  4                                    

โดยก าหนดให้มจี านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ก าหนดให้นิสิต                                  

ต้องเรียนในรายวิชา 

 5.1.1 รายวิ ชา 327424 ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย  ก าหนดให้ นิ สิ ตต้ องท างานวิ จั ยกลุ่ ม                   

โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มไม่เกิน จ านวน 3 คน และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลา   

ที่หลักสูตรก าหนด หัวข้อของการวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ                                       

นิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของนิสิต โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถ                                

ท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.2 รายวิชา 327471 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ให้นิสิต           

ได้ท าการศึกษาปัญหาในขอบเขตงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขศึกษาและ

ส่งเสริมสุขภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และจัดท าโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จ านวนคนละ 1 โครงการ ภายใต้การควบคุมและการแนะน า

ของอาจารย์ 
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5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

5.2.1 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่

และน าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานด้านการสาธารณสุขศาสตร์ได้ 

5.2.2 นิสิตสามารถท ากิจกรรมหรือสร้างนวัตกรรมทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   

เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรอืส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้  

5.3  ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

5.4.1 รายวิชา 327424 ระเบียบวิธีวิจัย จ านวน 3 หนว่ยกิต 

5.4.2 รายวิชา 327471 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน         

1 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

นิสิตต้องจัดท างานวิจัยเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มและแต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 คน และ 

ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนตอ่โครงงานวิจัย โดยนิสิตตอ้งด าเนินการดังนี ้

   5.5.1 เสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน 

ก่อนเปิดภาคการศกึษา ทั้งนีอ้าจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

            5.5.2 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการโครงงานวิจัย เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ

ในการท าโครงงานวิจัยจากคณะกรรมการ 

            5.5.3 น าเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการโครงงานวิจัย 

            5.5.4 ให้นิสิตท าการนัดหมายวันและเวลาเพื่อขอสอบจบโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 

และใหน้ิสติส่งร่างรายงานโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาหก์่อนสอบ 

            5.5.5 น าเสนอผลโครงงานวิจัยในรูปแบบสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ในงาน

นิทรรศการ/งานประชุมวิชาการ 

            5.5.6 น าเสนอผลโครงงานวิจัยเพื่อสอบจบโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 

            5.5.7 นิสิตน าเล่มรายงานโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งแก่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

พร้อม CD ภายใน 2 สัปดาห ์ภายหลังวันสอบ  

5.6  กระบวนการประเมินผล 

  คณะกรรมการโครงงานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเป็นประธาน 

และมีกรรมการอีก 2 คน โดยมีข้อก าหนดว่า กรรมการ 1 ใน 2 คน ต้องเป็นอาจารย์ที่รับปรึกษา

โครงงานอื่นในปีการศึกษานี้ และเป็นอาจารย์ประจ าของหลักสูตร โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกัน

พิจารณา แผนการด าเนินงาน รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และผลการด าเนินงาน  

ในภาพรวมทั้งหมด 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ (1)   บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ใน 

       รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริม     

       หลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

(1)   มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรมในการจัดการเรยีนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ 

(2)  จัดการเรยีนการสอนโดยยึดประชาชนและ

ชุมชนเป็นฐาน ให้ความส าคัญและปลูกฝัง

ให้นสิิตมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3)  มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมี  

      คุณธรรม จรยิธรรมในการด ารงชีวติอย่าง 

      ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

3. ด้านภาวะผู้น า (1)   ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

      ในรายวิชาเอกให้นสิิตต้องท างานเป็นกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

(2)  ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสติสามารถ

คิด วเิคราะห ์วางแผนการด าเนินงาน การ

จัดการสื่อสารทางสุขภาพ และสามารถ

ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(3)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้าง

แรงจูงใจให้นสิิตรว่มกิจกรรมและส่งเสริม

การแสดงความคิดเห็นและแสดงออก 

(4)  ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม   

      ปลูกฝังการมวีินัย ซื่อสัตย์ และความ 

      รับผิดชอบต่อสว่นรวม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

4. ด้านการออกแบบนวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ 

(1)   ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

      ในรายวิชาเอกให้นสิิตมีความรูท้างดา้นการ

ส่งเสริมสุขภาพ  

(2)  ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสติสามารถ

คิด วเิคราะห ์วางแผนการออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางดา้นการส่งเสริม

สุขภาพ และสามารถประสานงานกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3)  จัดกิจกรรมในหลักสูตรให้นสิิตน านวัตกรรม    

      ไปใช้ในชุมชน และสถานบริการสุขภาพ   
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา

ในการสื่อสารด้านสุขภาพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้ เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสาร

และการใช้ภาษาอย่างถู กต้อง           

ผ่ านการแสดงบทบาทสมมุ ติ

เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง                  

การพูด การอา่น การเขียน 

1. ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จาก การน าเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่า

ทัน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

และการท างาน โดยการฝึกปฏิบัติ

โดยใช้กรณี ศึกษาและตัวอย่างที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและการ

ท างานในอนาคต 

2. ให้ผู้ เรียนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

1. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ า

วันและการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง 

ในการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

การศึกษาและสืบค้นข้อมูล              

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้ วย การรู้ เท่ าทั น

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Media 

Literacy 
PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรม

และจรยิธรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการ

บรรยายแนวคิดที่ ส าคัญ การท า

กิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม ของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (Activity Based 

Education)  

1. ประเมินพฤติกรรมการมี

ส่ วนร่ วม ในชั้ น เรี ยน  การ

ส ะท้ อ น ก าร เรี ย น รู้  ก าร

อภิ ป ราย แบ บ ก ลุ่ ม แ ล ะ

รายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความ
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ท างด้ านสุ ขภาพ  (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้ านสั งคม (Social 

Literacy) ค ว าม รอ บ รู้ ท า งด้ า น

สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

และความรอบรู้ทางด้ านการเงิน 

(Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้ความรู ้

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และ

มอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

โดยใช้สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ใน

ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน รวมทั้ ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

รอบรู้ทางดา้นสังคม (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงิน (Financial 

Literacy) 

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถท างาน

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บู รณาการความรู้มาใช้ ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community 

Based Learning) เพื่ อท าให้ เกิ ดการ

ท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ

ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

( Problem Based Education)  จ า ก

ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรียนรู้ ข้ ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็ นพลเมื องที่ มี ความ

รับผิดชอบตอ่สังคม  

2. ป ระเมิ นทั กษ ะในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ป ระเด็ นปั ญ หาท างด้ าน 

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   
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สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

PLO 5  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีทั กษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth 

mindset) ผ่านการเรียนการสอน

จากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

หรือกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีแนวคิดความ

เป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1 . ป ร ะ เมิ น ค ว าม รู้ แ ล ะ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่ อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถอธิบาย

แนวคิดพื้นฐานทางวชิาชีพได้     

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ค ว า ม รู้  เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร 

กระบวนการวิจัยด้านสุขภาพได้

ถูกต้อง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการคิด

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

1. ป ร ะ เมิ น ค ว าม รู้ ด้ า น

หลักการสื่อสารสุขภาพจาก

การสอบวัดผล 

2. ประเมินจากการวางแผน

วิเคราะห์  และสรุปประเด็ น

ปัญหาการวิจั ยสร้ างสรรค์

ผลงาน  

 3. ประเมินจากการประเมิน
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3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝกึปฏิบัติการท า

วิจั ยทางด้ านสุ ขภาพ เพื่ อแก้ ไข

ปัญหาด้ านสุ ขภาพ  รวมทั้ งฝึ ก

ปฏิบัติการประเมินโครงการสุขภาพ

ได้ อย่ างถู กต้ อง และให้ ผู้ เรี ยน

น าเสนอและจั ดการข้อมู ลด้ าน

สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการสุขภาพ การสะท้อน

แนวคิด การอภิปราย และการ

น าเสนอแนวคิด  

PLO7 ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติ

ทั ก ษ ะท า งวิ ช า ชี พ ใน ก า ร

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. จั ด กิ จก รรมการสอนแบบ

บรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย 

และการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐ าน  (Problem Based Learning: 

PBL) 

2. การฝึกปฏิบัติหั ตถการ ฝึก

เขียนรายงานผู้เข้ารับบริการ และ

การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/

ฝกึปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วให้ข้อมูล

ย้อนกลับโดยเน้นการประยุกต์ใช้

ค วามรู้ ม าใช้ ในการป ระกอบ

วิชาชีพ 

3. มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต

ให้ ทราบถึ งกฎ  ระเบี ยบ  และ

ข้ อ ก า ห น ด ต่ า ง  ๆ  ข อ ง

มหาวิทยาลัย รวมทั้ งการเรียน

การสอน โดยสอดแทรก เรื่ อ ง

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพในทุก

รายวิชา 

1. การประเมินความรู้และ

การประยุกต์ใช้ความรู้ ใน

การสอบข้อเขียนด้วย  

2.  ก า ร สั ง เก ต ก า ร ฝึ ก

ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ก า ร

ป ระ เมิ น ผล งาน ที่ ได้ รั บ

มอบหมาย 

3. ประเมินความตรงเวลา

ของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน 

ก ารส่ งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และ 

การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติ

ตามระเบียบและข้อบังคับ

ของทางมหาวิทยาลัยและไม่

มีความประพฤติอันเสื่อม

เสียชื่อเสียง 

 

PLO8 ผู้เรียนสามารถประเมิน

สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรม

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะการปฏบิัต ิโดยเนน้ 

1. การประเมินความรู้จาก

การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย
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สุ ขภ าพ  และปั จจั ยก าหนด

สุขภาพระดับบุคคล สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

  (1) การสาธิต 

  (2) การฝึกปฏบิัตใินห้องปฏิบัตกิาร 

  (3) การแสดงบทบาทสมมติ 

  (4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จ าลอง คนไข้จ าลอง และการสอน

ข้างเตียง 

  (5) การฝึกปฏิบัติการแบบบูรณา

การในสถานบริการสุขภาพในเรื่อง

การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 

ป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น 

การฟื้นฟูสภาพ  

2. จั ดกิ จก รรมการ เรี ยนรู้ เพื่ อ

พัฒนากระบวนการคิด การท างาน

เป็นทีม และการน าเสนอผลงาน

อย่างสร้างสรรค ์

และปรนัย 

2. การประเมินทักษะการ

ปฏิ บั ติ ใน ห้ องปฏิบั ติ ก าร 

สถานการณ์จ าลอง คนไข้

จ าล อ ง ในสถานบ ริ ก าร

สุขภาพและในชุมชน 

3. การสอบปฏิบั ติการใน

คลนิกิและหอ้งปฏิบัติการ 

4.  ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม 

ส าม า รถ ใน ก า รสื่ อ ส า ร

ผลงานที่ ได้ รับมอบหมาย 

และการออกแบบสื่อในการ

น าเสนอ 

5. ก ารประเมิ นผลงานที่

ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ

กระบวนการคิด วิเคราะห์

จากการอภิปรายในงานที่

มอบหมาย 

PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผน

งานโครงการเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติ กรรมสุ ขภ าพ ได้ อย่ า ง

เหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีทั กษะการ

วางแผนงานโครงการด้านสุขภาพ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียน รวบรวมข้อมูล 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นผล

การด าเนินงานตามโครงการ เพื่ อ

น าไปใช้ ในการคิดวางแผนการจัด

โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีแนวคิดความ

เป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง

1. ประเมินความรู้และทักษะ

ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น เพื่ อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชน 

2. ประเมินการวางแผนโครงการ

ภายใต้แนวคิดสุขศึกษาและ

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติ กรรม และสร้ างเสริ ม

สุขภาพของประชาชนได้อย่าง

เห ม าะส ม  โด ย ใช้ ทั ก ษ ะ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด 
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ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

ส่งเสริมสุขภาพเพื่ อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และสร้างเสริมสุขภาพ

ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม      

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบ

โป รแก รม  น วัตก รรม  แล ะ

เท ค โน โลยี  ในการส่ ง เส ริ ม

สุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชนด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบได้ 

1. จัดการเรียนรู้ส่ งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ

ข้อมูล ในการออกแบบกิจกรรม 

การสร้างนวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อ

พั ฒ น า สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ บุ ค ค ล 

ครอบครัว ชุมชน และผู้สูงอายุ 
3. จั ดกิ จก รรมการ เรี ย นรู้ ที่ ใ ห้

ผู้เรียนบูรณาการความรู้ของหมวด

รายวิชาศึกษาทั่ วไปและวิชาชีพ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ น ว คิ ด  ผ่ า น

ก ระบ วนก ารคิ ด เชิ งอ อกแบบ 

(Design Thinking) เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เรี ย น

เสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education) ใน ก าร

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

วิ ช าชี พ  (Social Innovation) ผ่ า น

กระบวนการท างานเป็นทีม 

1. การประเมินความรู้จาก

การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

และปรนัย 

2. ก ารป ระเมิ นผลงานที่

ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ

กระบวนการคิด วิเคราะห์

จากการอภิปรายในงานที่

มอบหมาย 

3. ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะที่ ใช้ ใน

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนด

ปัญหาให้ชัดเจน การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบ                      

ที่เลอืก และการทดสอบ 

4. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผ่านทักษะการเรียนรู้  และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบดว้ย 

การคิ ด วิ เค ราะห์  (Critical 

Thinking) ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication) การร่วมมือ 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1. คุณธรรม จริยธรรม           
1.1 มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการ

ด าเนินชีวติ 
  ✓    ✓    

1.2 เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มคีวามกลา้หาญทางจริยธรรม  

ยึดมั่นในความถกูต้อง สรา้งสรรค์การพัฒนาและเสรมิสร้าง

สันติสุขอย่างย่ังยืน รักษค์วามเป็นไทย ตระหนักและส านึก 

ในความเป็นไทย 

  ✓    ✓    

1.3 เคารพสิทธิศกัดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น     ✓ ✓       
1.4 มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ

เสียสละ รับผดิชอบและซื่อสัตย ์และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและส านึกสาธารณะ 

เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม 

  ✓ ✓   ✓   ✓ 

1.5 มีจิตสานกึ ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสงัคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่นและความไม่ถกูต้อง  

ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลยีนผลงาน 

      ✓    

2. ความรู้           
2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษาด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข ดา้น

การส่งเสรมิสขุภาพ อนามัยชุมชน วทิยาการระบาด อาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิง่แวดล้อม บ าบัดโรค

เบือ้งต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ 

ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพือ่ให้เล็งเหน็การ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

       ✓  ✓ 

2.3 สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสขุภาพ 

เนือ้หาวิชาอย่างถกูต้องและสามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษา

กับการปฏิบัติจริงในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       ✓  ✓ 

3. ทักษะทางปัญญา           
3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด

สรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ 

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    ✓ ✓ ✓   ✓ 

3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ ใช้ข้อมูลจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพ ความรู้ ทักษะ และ

การบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน โดยใชเ้คร่ืองมือทีเ่หมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

        ✓ ✓ 

3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง น าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสรา้งสรรค์ 

    ✓ ✓   ✓ ✓ 

3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    ✓     ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ           
4.1 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ด ี    ✓   ✓   ✓ 
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ ท างาน

เป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น มีความสามัคคีและมีความ

   ✓   ✓  ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รับผดิชอบต่อส่วนรวม 

4.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม ที่เอื้อต่อการแก้ไขปญัหา

ไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ✓   ✓   ✓ 

4.4 มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น  

มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเอง

และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    ✓  ✓   ✓ 

1.5 มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓      ✓ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

5.1 มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน สอดคล้องกับบริบทและ

สถานการณ์ การสืบคน้ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ เรียนรู้

ต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปที่

จ าเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์

 ✓     ✓   ✓ 

5.2 มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อโยง การน าเสนอ 

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาโดย

ใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ

และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 

 

 

    

  ✓ ✓ ✓    ✓ 

5.3 มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
✓      ✓    

5.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยทีี่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลหรือความรูจ้าก
     ✓ ✓   ✓ 

86  



87 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

แหลง่การเรียนรู้ตา่ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น 

5.5 มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา

พฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะการร่วมมืออย่างสรา้งสรรค์ 

ทักษะภาษาองักฤษและทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 

     ✓    ✓ 

6. สุนทรียภาพ           
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
  ✓ ✓ ✓ ✓     

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ           
7.1 มีสุขนิสัยที่สง่เสรมิต่อการดแูลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓   ✓   ✓ 

8. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ           
8.1 มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน สามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบเครือข่าย

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.2 สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มี มคอ.1 หรอื เกณฑ์สภาวิชาชีพให้ระบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8  

PLO 

9  

PLO 

10  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน           

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ           

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน           

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิ

วชิาการและวิชาชพี 

          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล           

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล           

กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต           

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

          

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8  

PLO 

9  

PLO 

10  

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

          

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทาง

วชิาชีพ 

          

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชพี 

วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์           

242101 หลักเคมี           

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป           

244104 ฟิสิกสว์ทิยาศาสตร์ชีวภาพ           

วิชาทางสาธารณสุข 

322903 พยาธวิทิยาท่ัวไป              

324111 การสาธารณสุข           

324312 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพ 

          

361203 จุลชวีวทิยาและปรสิตวทิยา           

363219 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน           

365210 ชวีเคมีเบือ้งต้น           

367202 สรีรวทิยาของมนุษย ์           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8  

PLO 

9  

PLO 

10  

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบงัคับ 

324263 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย

สาธารณสุข 

          

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั             

327111 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ           

327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ           

327213 กิจกรรมทางกายและการออก

ก าลังกาย 
          

327214 การสง่เสริมสุขภาพแมแ่ละเด็ก           

327251 การจัดการระบบสุขภาพ           

327315 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวยัรุ่น           

327316 การสง่เสริมสุขภาพจิตในผู้สงูอายุ           

327317 การสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ           

327321 วทิยาการระบาดทางสุขภาพ           

327322 สารสนเทศสุขภาพ           

327323 การป้องกันและควบคุมโรค           

327331 การตรวจประเมินและการดูแล

สุขภาพเบือ้งต้น 

          

            90  
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8  

PLO 

9  

PLO 

10  

327332 การประเมินสุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอาย ุ

          

327341 การสง่เสริมสุขภาพวัยท างาน             

327352 นโยบาย และการบริหารงาน

สาธารณสุข 

          

327424 ระเบียบวธีิวิจัย           

327453 การวางแผนและประเมินผล

โครงการสุขภาพ 

          

329101 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม           

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

327461 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 

          

327462 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพวัยท างาน 

          

327463 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

          

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

324372 การฝึกปฏบัิตกิารภาคสนามบูรณาการ           

327471 การศึกษาเฉพาะทางสุขศกึษาและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8  

PLO 

9  

PLO 

10  

327472 การฝึกงาน            
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 

       สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 

       ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)  มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและ       

ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ      

ส านกึสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 (5)  มีจิตสานึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ                              

ต่อต้ านการทุจริตคอรัป ช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ ใช้ข้อมูลบิด เบือน                                          

หรอืการลอกเลียนผลงาน 
 

 2. ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา    

 ด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน     

วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม บ าบัด

โรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา     

ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3)  สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนือ้หาวิชาอย่างถูกต้องและ  

 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับการปฏิบัติจรงิในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหมใ่นการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์

นวัตกรรมสุขภาพ ความรู ้ ท ักษะ และการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือ                                 

สหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ                            

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
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   (3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ข้อเท็จจริง น าไปประยุกต์ใช้ใน                                     

การปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานได้

อย่างสรา้งสรรค์ 

   (4)   ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

    (2)  สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม                               

ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น มีความสามัคคีและมีความรับผดิชอบต่อสว่นรวม    

    (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์       

 สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                 

    (4)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เคารพสิทธิ  ให้ เกียรติคนอื่น  มีการรับฟั ง                                            

ความคดิเห็นของผู้อื่น พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

    (5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
  

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง

การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส า เร็จรูป                                  

ที่จ าเป็น ไม่ละเมดิลิขสิทธิ ์

 (2)  มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห ์การเชื่อโยง การน าเสนอ ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

    และเชิงคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ                                   

      น าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัย                                              

      ก าหนดสุขภาพและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์   

 (3)  มีทั กษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร

      การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น  
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 (5)  มีทักษะการท างานวิจัย  การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรม                                   

ด้านสุขภาพ ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ

ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

8. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 
(1)  มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถ

ท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ที่ทันสมัย 

 (2)  สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของ

ผูร้ับบริการภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1  จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน   

       2.1.2  ท าการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

       2.1.3  มีการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      2.2.1  ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

        2.2.2  ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา/                   

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ   

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียน                             

การสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งกิจกรรมที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 คณะมอบหมายให้อาจารย์ที่มีประสบการณเ์ป็นพี่เลีย้งในการให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ 

  1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน                               

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศกึษา

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ                          

การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 1.4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ด้านการสง่เสริมสุขภาพ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

    2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นสิิต และผูเ้กี่ยวข้อง มีสว่นร่วม 

   2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล       

การเรียนรู ้

     2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5  สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

 2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข                            

และด้านการสง่เสริมสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิช าการแก่ ชุมชน   

 2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือการให้บริการ            

ทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์    

มีความรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 

 2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนา      

การเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

  ด าเนินการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 

2. บัณฑติ 

 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจะท าการพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้                   

การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิตและบัณฑิตในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณา

ได้จากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี ้

  2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน                          

ตามกรอบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน และด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ ประกอบด้วย                            

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียศิลป์  7) ด้านทักษณะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ                              

และ 8) ด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

  2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศกึษา โดยที่บัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษามีอัตรา

การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา

ได้รับการเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามคุณสมบัติการรับเข้า

ของหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิต

ของหลกัสูตร  

  3.2 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นิสิต เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข                              

อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ                        

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี   

ที่มจีิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกัน

หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา          
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ที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 

ที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพนิสติและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

  3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการ                                   

ข้อรอ้งเรียนของนิสติ 

 

4. คณาจารย์ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการควบคุม ก ากับ คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยที่ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ          

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน 

และต้องไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอื่น 

  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย                                    

แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริม                          

และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้   

ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
  คุณภาพของอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ                   

และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

5.1.1 มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และ         

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา  
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5.1.2 มีกลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร  

5.1.3 จัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร         

การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

TQF เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

5.1.4 พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต 

ผูป้ระกอบการ คณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิหรอืผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นต้น 

 5.1.5 มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร ร่วมหารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีการควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 - 

มคอ.7 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5.2 การก าหนดผูส้อน  

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญ            

ในเนื้อหาวิชาที่สอน 

5.2.2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย 

เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรอืความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้

และประสบการณ์ 

5.2.3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4)                         

ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล

เหมาะสม 

5.2.4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 

มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอน

รายวิชา 

5.3 การประเมนิผู้เรยีน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประเมินผลการเรียนรู้ 

ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมอืประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต

พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพ

การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การวิเคราะห์ /ตรวจสอบ

คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินคุณภาพนิสติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม                 

ด้านการเรียนรู)้ 

 2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล   

     ทรัพยากรการเรียนรู ้วารสารวิชาการเพื่อการสบืค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3. การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ 

ท างานรว่มกัน 

 4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

1. การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้ผลการประเมินที่มหาวิทยาลัย

ด าเนนิการ  

 2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนด         

ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข

ศาสตร์เป็นอย่างนอ้ย 

     

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการ

สอนของอาจารย์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 12 13 13 14 15 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี ้                   

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ       

ตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

   1.1.1   ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตร                             

และการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน                          

การสอนทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต 

รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียด

ของหลักสูตรและรายวิชา 

  1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์                          

การสอน และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

             1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน                                      

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

 2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้กระบวน 

การวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ 

นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอน    

ในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และ

สังเกต 

          2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล      

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้          

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน       

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

   4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                             

ความต้องการ ของผู้ ใช้  นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของข้อบังคับ 

สภาการสาธารณสุข 
ชุมชน 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

ไมน่้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 

84 หน่วยกิต 

97 97 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 

     2.1.1 วิชาทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

     2.1.2 วิชาทางสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า  

12 หนว่ยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า  

18 หนว่ยกิต 

31 32 

14 

 

18 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

     2.2.2 วิชาเอกเลอืก 

     2.2.3 วชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชีพ 

 ไมน่อ้ยวา่  

54 หน่วยกิต 

66 65 

52 

3 

10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกวา่ 

6 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกวา่  

 6 หน่วยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 133 133 
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วชิาศกึษาท่ัวไป                                             30      หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                      3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

   การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และ

โวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟังและ

ก า ร อ่ า น  ก า ร เขี ย น ย่ อ ห น้ า  ก า ร ส รุ ป ค ว า ม  

และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม 

   Communicative skill through word, phrase, sentence, 

idiom, and prose in Thai language usage, identifying 

main idea from listening and reading, paragraph 

writing, brief summarizing including thinking expression 

through usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                  2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟั ง การอ่าน  

ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                           3(2-2-5) 

Ready English   

      ค าศัพท์ และไวยกรณ์ภาษาอั งกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา 

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

      English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, development 

of English usage for daily-life including getting acquainted 

with someone, accept and decline invitation, direction giving, 

direction asking and direction planning, conversation in 

restaurant, smart shopping and saying goodbye for 

someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                           1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน  บู รณ าการร่วมกับศาสต ร์อื่ น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                             3(2-2-5) 

Explorative  English 

      ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร 

การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหาร 

แบบตะวันตก 

001103 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน        3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 
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      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

       

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน

ชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อา่น เขียน ได้แก่ การเขียนอเีมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

English for Communication 

      ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์

การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

รอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 
 

 

 

 

 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ 

จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ

ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

      ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษา

และอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating 

in academic and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                  3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความ รุนแรงในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม  กระแส  

การเปลี่ยนแปลงในสั งคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย  

4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา      

              

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล           1(0-2-1)  

  Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 
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       Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural 

diversity of Thailand’s regional, Phayao and University 

of Phayao dimensions            

Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage 

of office software    

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการ รับประทานอาหารเพื่ อสุ ขภ าพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                        2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to laws 

concerning information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อิ เล็ กทรอนิ กส์  การใช้ โปรแกรมส านั กงานอั ตโนมั ติ            

และโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ          3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

       ป รัชญ าชี วิ ต  ก ารด า ร งชี วิ ต บ น ค วาม

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนท รียภาพ ในการด า เนิ นชี วิต  การจั ดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and 

duties in cooperative works, persuasion, proper 

code of morality and ethics, laws in daily life 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสรา้งแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวาง

แผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้            3(2-2-5) 

ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

     ป รั ชญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life 

and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy, thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

อย่างสร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการ

สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิด 

เพื่ อการเติบ โต  การพัฒ นาทักษะทางสั งคม 

บุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม ทักษะการ

คิด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ จ าเป็นส าหรับอนาคต  

ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning 

and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking 

skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                  3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ค วามส าคัญ ของบุ ค ลิ ก ภ าพ  ก าร เส ริม ส ร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒ นธรรมไทย ทักษะการพู ดในที่ ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and 

global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม             2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม  

สิ ท ธิ แ ล ะห น้ า ที่ ข อ งต น เอ งต าม ก ฎ ห ม า ย 

ในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ความเป็น

พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน

คุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ

สั งคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น                  

 Community learning skills, study of the culture  

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptabil ity to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai dentity, 

acceptance of cultural diversity and respect for 

others 

  

  003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม              1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             
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      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญ หาสุ ขภ าพของตน เอ ง ค วามปลอดภั ย 

ในการด ารงชีวติ การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้น า

ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

       ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวน 

การคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

       Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, 

design thinking process, concepts of developing 

new products using design thinking process, 

ethics for digital age entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ3(0-6-3)                
Integration for Professional Innovation 

       การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

      Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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หมวดวิชาเฉพาะ                                                 97 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                      97 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                        31 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                             32 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์                                           17 หน่วยกิต วชิาทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             14 หน่วยกิต ปรับชือ่ 

242101 หลักเคมี                                                 4(3-3-8) 

Principle of Chemistry  

   สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออติก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊ าซ  ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย                    

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

   Matter and measurement, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

242101 หลักเคมี                                        4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

   สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออติก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นจลนพลศาสตร์เคมี  

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์  

เคมีสิ่งแวดล้อม 

   Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, 

gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

คงเดมิ 

 

243101 ชีววทิยา 1                                               4(3-3-8) 

Biology I 

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมีของชีวติ เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

   Scientificmethodology, characteristics, organization 

and chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evaluation, biodiversity, structure and functions of 

plants and animals, ecology and behavior 

243101 ชีววทิยาทั่วไป                        4(3-3-8) 

General Biology 

   ระ เบี ยบ วิ ธี ท างวิท ยาศาสต ร์  คุณ สมบั ติ                                 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ                  

เม แ ท บ อ ลิ ซึ ม  พั น ธุ ศ าส ต ร์  วิ วัฒ น าก า ร                     

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา

และพฤติกรรม 

   Scienti f ic  methodology, characterist ics,  

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

ปรับชื่อรายวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                          3(2-3-6)  

Life Science Physics 

   หน่ วยและก ารวัด  จลนศาสต ร์แล ะพลศาสต ร์                     

การเลื่อนต าแหน่งและการหมุนงาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ 

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                 3(2-3-6)  

Life Science Physics 

   หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์

การเลื่อนต าแหน่งและการหมุนงาน พลังงานและ

ก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของ        

โครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติ

ทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ                  

ค วาม ร้อนและอุณ หพลศาสต ร์  คลื่ น เสี ย ง 

และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของ

คงเดมิ 
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   Units and measurement, kinematics and dynamics of 

transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton 

and tissues, mechanics and physical properties of fluids, 

physics of breathing, heat and thermodynamics, waves 

sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 

รังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

   Units and measurement, kinematics and 

dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic 

properties of the skeleton and tissues, 

mechanics and physical properties of fluids, 

physics of breathing, heat and thermodynamics, 

waves sound and hearing, optics and optical 

instruments, elementary electricity and 

electronic, bioelectricity, radiation physics, 

physics of nuclear medicine 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                        3 (2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

  ชนิ ด  รูป ร่ าง  ลั ก ษณ ะขอ งจุ ลิ น ท รี ย์ แ ล ะป รสิ ต 

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา  

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับย้ัง 

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต  การติดเชื้อ  

และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

  Species, morphology, characteristics of microoganisms 

and parasites that affect health, pathogenesis, 

epidemiology, prevention, control and growth inhibition 

and parasites, infection and host defense mechanism 

  ย้ายไปวิชา 

ทางสาธารณสุข 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                                         3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

   คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน  

ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี เมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกบัภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของ

เลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

ของสารชีวโมเลกุล 

   Chemical properties and metabolism of carbohydrate, 

protein, lipids and nucleotides, properties and activities 

of enzymes, central  dogma, molecular biology 

techniques, hormonal regulation, bioenergetics, 

metabolic pathway interrelationships, relationship 

between biochemistry and disorders, biochemistry of 

blood and urine and  

  ย้ายไปวิชา 

ทางสาธารณสุข 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                             3 หน่วยกิต   

241111 คณิตศาสตร์ 1                                 3(2-2-5) 

Mathematics I 

241111 คณิตศาสตร์ 1                        3(2-2-5) 

Mathematics I 

คงเดมิ 
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      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ป ริพั น ธ์ ข อ งฟั ง ก์ ชั น พื ช ค ณิ ต แล ะฟั งก์ ชั น อ ดิ ศั ย  

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

      Limits and continuity of functions, derivative and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral 

      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

      Limits and continuity of functions, derivative 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 

กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข                                   11 หน่วยกิต วชิาทางสาธารณสุข                                  18 หน่วยกิต ปรับชือ่ 

324333 อนามัยครอบครัว                     3(2-2-5) 

Family Health 

      แนวคิดพัฒ นากิจของครอบค รัว ความหมาย 

ความส าคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และเด็ก  

งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบาย

งานวางแผนครอบค รัวและอนามัยการเจริญพันธุ์  

ขนาดและโครงสร้างประชากรปัจจัยทางประชากร 

ที่ก าหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของประชากรต่องาน

อนามัยครอบครัว การวางแผนและการจัดบริการอนามัย

ครอบครัว การให้ค าปรึกษาในงานอนามัยครอบครัว  

การให้บริการสุขภาพและการให้ค าปรึกษาก่อนเร่ิมใช้ชีวิตคู่ 

การดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารก

หลั งคลอด วางแผนครอบค รัวและเทคโนโล ยีช่วย 

การเจริญพันธุ์  การดูแลครอบครัวในวัยต่างๆ ได้แก่  

วัยก่อน เรียน  วัย เรียน  วัย รุ่น  วัยแรงงาน ผู้สู งอายุ  

การฝึกปฏิบัติการให้บ ริการงานอนามัยแม่และเด็ก  

การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว 

      Concept of family mission, definition, importance of 

maternal and child health (MCH), family health and 

reproductive health(RH), policy of family planning and 

reproductive health (RH), population size and structure, 

population determination on health, effect of population 

on family health, planning and services health family, 

counselling in family health, services and counseling 

before marriage, maternal and child health care, family 

planning, assisted reproductive technology, caring for 

family member: Including pre-school age, school age, 

adolescent, adult,old age, practice for maternal and 

child health care and family health care 

  ปิดรายวิชา 

327332 สารสนเทศสุขภาพ                      2(1-2-3)     

Health Information 

      แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและ

โค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ท า ง สุ ข ภ า พ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ 

การสืบค้น  การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

  ย้ายไป 

วิชาเอกบังคับ 
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การน าวิธีทางสถิตไิปใช้ในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ 

การเก็บข้อมูล การเลือกใชส้ถิต ิการวิเคราะห์การกระจาย 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ด้ ว ย  Z-test, t-test,  

F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Kruskall-

Wallis test การประยุกต์ใช้ χ2 การหาความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรด้านสาธารณสุขและการประมาณค่าความเสี่ยง 

การน าเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงาน

สาธารณสุข        

     Concept of information systems, composition and 

structure of health information system, usage of 

information technology for health communications, 

query, application of information technology,apply 

statistics for development and data analysis in public 

health, data collection, statistics selection, 

distribution analysis, analysisof correlation, and 

simple regression, comparing mean with Z-test,                 

t-test, F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, 

Kruskall-Wallis test, application χ2 determine 

association among public health variables and risk 

estimation, presentation of results, and application 

statistical package for public health data analysis 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น                            3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

      มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสต ร์  

ของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย 

ระบบกล้าม เนื้อระบบ รับความ รู้สึกและอวัยวะรับ

ค ว า ม รู้ สึ ก  ร ะ บ บ ท า ง เดิ น ห า ย ใจ  ห ล อ ด เลื อ ด  

และระบบหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย

อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและ

ฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์ 

      Gross anatomy and histology of integumentary 

system, skeletal system, muscular system, nervous 

system, sensory and special sense organs, respiratory 

system, cardiovascular system, lymphatic and immune 

system, digestive system, endocrine system and 

reproductive system 

363219 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน                   3(2-3-6)      

Basic Anatomy 

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ 

และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆ ในมนุษย์ 

ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของ

ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับ

ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดิน

หายใจระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลือง

และภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบ

สืบพันธุ์ 

      General knowledge of gross anatomy and 

h i s to logy o f  the human organ  sys tems;  

integumentary system, skeletal system, 

muscular system, nervous system, sensory and 

special sense organs, respiratory system, 

cardiovascular system, lymphatic and immune 

system,digestive system, endocrine system and    

reproductive system. 

ปรับชื่อรายวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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367202 

 

สรรีวิทยาของมนุษย์                                  3(2-3-6) 

Human Physiology 

      บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์

ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อม   

ไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

     Human body roles, functions and mechanisms of 

various systems in normal condition such as cellular  

physiology, nervous system, muscular system, 

ca rd i ovascu l a r  sy s tem,  resp i r a t o ry  sy s tem,  

gastrointestinal system, urinary system, endocrine 

system, reproductive system and body temperature 

regulation 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์                        3(2-3-6) 

Human Physiology 

    บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย ปั ส ส า ว ะ  ร ะ บ บ ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ  

ประบบสืบพันธุ์  และการควบคุมอุณหภูมิของ

ร่างกาย 

    Human body roles, functions and mechanisms 

of various systems in normal condition such as 

cellular physiology, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine 

system, reproductive system and body temperature 

regulation 

คงเดมิ  

 

  361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

      ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์ละปรสิตที่

มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุมและการยับย้ัง

การเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อและ

กลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

      Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control 

and growth inhibition of microorganisms and 

parasites, infection and host defense mechanism 

ย้ายมาจาก 

วิชาทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

 

  365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                                3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

      คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต ลิฟิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง เอ น ไซ ม์                              

การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน  

ชี วพลั ง งานศาสต ร์  ค วามสั มพั น ธ์ ระห ว่ า ง                       

วิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะ

ความผิดปกติ  ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ  

แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ชี ว เค มี 

ของสารชีวโมเลกุล     

      Chemical properties and metabolic 

pathways of carbohydrates, lipids, proteins and 

ย้ายมาจาก 

วิชาทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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nucleic acide, properties and activeties of 

enzymes, central dogma, molecular biology 

techniques hormonal regulation, bioenergetics, 

metabolic pathway interrelationships, relationship 

between biochemistry and disroders, biochemistry 

of blood and urine and biochemical properties 

testing for biomolecules 
  324111 การสาธารณสุข                               2(1-2-3) 

Public Health 

      ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข

ของประเทศไทยและนานาชาติ  นโยบายการ

แก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ

ที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหา

สุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของไทย 

      History and importance of public health, 

elements of public health, ministry of public 

health role, public health service system in 

Thailand and international, ministry of public 

health policy solution, major health problem in 

the current and health problem trend, health 

problem prediction, principles and methods for 

health promotion, diseases prevention and 

control, primary care, rehabilitation and public 

health problem solving approaches in Thailand 

รายวิชาใหม่ 

  324312 สุขภาพจิตและการให้ค าปรกึษาด้านสุขภาพ  

                                                   2(1-2-3) 

Mental Health and Counseling in Health 

      ความ รู้พื้ นฐาน เกี่ ยวกั บปัญ หาทางด้ าน

สุขภาพจิต ฝึกการซักประวัติ  ตรวจสภาพจิต                    

ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย

วิธี การต่ างๆ การให้ ค าป รึกษาด้ านสุ ขภาพ                      

การจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพจิต 

การติดต่อสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตเพื่อสร้าง

ความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์

และผู้ป่วย การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิต  การป้องกัน

การเป็น โรคทางด้านสุขภาพจิต และการให้บรกิาร

รายวิชาใหม่ 
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สุขภาพจิตชุมชนการดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม 

      Study of the mental problems issue, training 

in Interviewing, counselling and mental health 

examination as mental health professional, 

counseling in health,  general of mental health 

emergency management ,applying of general 

mental health knowledge to communication via a 

doctors a health professional and a patient, 

training in a different mental health rehabilitation 

,preventing of mental health problems ,providing 

a generally community mental health services 

for holistic care into patients. 

  322903 หลักพยาธิวทิยา                              2(2-0-4) 

Principle of Pathology 

      ศึกษาพยาธิวิทยาทั่วไปและตามระบบ การ

บาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและการ

ซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียน

ของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก โรคติดเชื้อ โรคจาก

สิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติทาง

พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอด

เลือด ความผิดปกติของระบบเลือด ความผิดปกติ

ของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหายใจ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ความ

ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและความ

ผิดปกติของระบบประสาท 

      Study of general and systemic pathology, 

cell injury and death, inflammation and repair, 

fluid and hemodynamic disorders, immune 

disorders, neoplasia, infectious disease, 

environmental and nutritional diseases, genetic 

diseases, cardiovascular diseases, blood 

diseases, respiratory diseases, gastrointestinal 

diseases, endocrine diseases, urinary tract 

diseases, musculoskeletal diseases and nervous 

system diseases 

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                                       30 หน่วยกิต   

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                     3(2-2-5)     

Health Education and Health Behavior 

      แนวคิ ดสิ่ งก าหนดสุ ขภาพ  หลักการสุ ขศึกษา 

แ ล ะก า รส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ  ท ฤ ษ ฎี ท า งสุ ข ศึ ก ษ า 

  ยกเลิกรายวิชา 
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แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ท ฤ ษ ฎี 

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคลและ

ชุมชนขอบเขตของการสุขศึกษา การวางแผนสุขศึกษา 

กลวิธีการทางสุขศึกษา เทคนิคการสร้างแรงจู งใจ  

ก า ร ชี้ น า  ก า รพู ด ใน ที่ ชุ ม ช น  สื่ อ สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลสุขศึกษา การฝึก

ปฏิบัติสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

      Concepts of health determinants, concepts of 

health education and health promotion, health 

education and health behavior theories,  application of 

health behavioral theories individual and community, 

health education setting, health education planning, 

health education methodology, motivation, health 

advocacy, public speaking, public health media and 

public relation, evaluation of health education, practice 

health education and health behavior change 

324322 วิทยาการระบาด                                       3(2-2-5)       

Epidemiology 

      หลักการและแนวคิดพื้ น ฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา 

รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาด

วิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทาง

ระบาดวิทยา การคัดกรองโรค  รูปแบบการระบาด 

ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจ าถิ่น                   

การระบาดหมู่  และการประยุกต์ระบาดวิทยาในงาน

สาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกันควบคุม

โรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและ

สอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมุติ 

      Principle and fundamental concept of epidemiology, 

nature of disease, measure in epidemiology, study 

design of epidemiology, statistics in epidemiology, 

surveillance, epidemiological investigation, disease 

screening, type of epidemic, applied epidemiology to 

public health, community diagnosis, prevention and 

control diseases or health problems, practice of 

surveillance and investigation of disease scenario 

 

  ยกเลิกรายวิชา 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น                                3(2-2-5)     

Basic Medical Care  

      การดูแลให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยหรือ ผู้ที่ ได้ รับ

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพ  

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การปฐมพยาบาล 

  ยกเลิกรายวิชา 
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บาดแผล แผลไหม้ ได้ รับสารพิษ ได้ รับบาดเจ็บของ

กล้ามเนื้อและกระดูก หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้า

กันแผล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ  

ในระดับปฐมภูมิ 

      Giving primary care to patient or people health 

effected, vital sign measurement, precautions, first aid 

for wound, burn, poisoning, injury to muscles and 

fracture, unconsciousness, stop bleeding, the 

bandaging, moving patients, cardio-pulmonary 

resuscitation (CPR) in primary health care level 

324324 การบรหิารงานสาธารณสุข                               3(2-2-5)         

Public Health Administration  

      แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการบริห ารงานทั่ วไป  

ระบบสุขภาพและการจัดการ การบริหารสาธารณสุข 

โครงสร้างองค์กรสาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้าน

สุขภาพ การศึกษาอบรมและการนิเทศงาน การบริหาร

ทรัพยากรด้านสุขภาพ การอ านวยการ การประสานงาน 

การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลการด าเนินงานด้าน

สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

      Concept and principle of general administration, 

health systems and management health administration, 

health security, health resources administration, 

organizational development health, assessment 

operational health, supervisory training, coordination, 

rules on the practice and measures to health  

  ยกเลิกรายวิชา 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข  3(2-2-5) 

Professional Ethics and Public Health Law    

      หลักการ แนวคิด และความส าคัญของจริยธรรมทาง

วิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจรยิธรรมและคุณธรรม

ทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และความส าคัญของ

กฎหมายสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน 

การรักษาพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา

และการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวชศาสตร์ 

ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติ

คุ้ ม ค รอ ง โร ง ง าน  พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ส า ธ า รณ สุ ข 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

ก ฎ ห ม ายด้ า น ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ ม 

ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

กับงานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงาน

สาธารณสุข  

      Principles concepts and importance of health 

  ย้ายไปวิชา 

เอกบังคับ 
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ethics, promoting of professional ethics and moral, 

principles concepts and importance of public health law 

in health promotion, health protection and consumer 

protection, development and management of 

occupational health and safety, environmental laws in 

Thailand, forensic medicine and the labour protection 

act, plant protection act, public health act, community 

health professional act, safety and environmental laws 

in foreign countries and any other act related to public 

health, application of law to the public health 

324326

  

การป้องกันและควบคุมโรค                          3(2-2-5) 

Prevention and Disease Control 

      ก ารศึ กษาเกี่ ย วกั บการเฝ้ าระวั ง  ก ารป้ อ งกั น 

และการควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง  

โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม่  อุบัติ เหตุและการบาดเจ็บ 

อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพ และปัจจัยต่างๆ  

ที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษาด้านนโยบายและตัวชี้วัด

ในงานป้องกันและควบคุมโรค   

      A study on surveillance, prevention and control of 

disease, infectious diseases, non-communicable 

diseases, chronic diseases, re-emerging diseases, 

emerging diseases, accidents and injuries, disasters, 

occupational diseases and various factors that cause 

the disease including education for policies and 

indicators in prevention and control of diseases. 

  ยกเลิกรายวิชา 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ           3(0-9-5) 

Filed Training Integration  

      การฝึกปฏิบัติการในการเตรียมชุมชนและส ารวจชุมชน 

การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาการวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน 

การติดตามและการประเมินผล 

      Practice on community preparation and survey, 

situation analysis and community diagnosis, problem 

priority setting, cause of problem analysis, health 

project planning, implementation, plan following up and 

evaluation 

  ย้ายไปวิชา 

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

324428 ระเบียบวิธีวิจัย                                         3(2-2-5)                       

Research Methodology 

       หลักการและระเบี ยบวิธีวิจัยทางสาธารณสุ ข 

ประเภทของงานวิจั ย  ก ารก าหนดปัญ หา การตั้ ง

วัตถุ ป ระสงค์ และสมมติ ฐาน  การก าหนดตั วแปร  

  ยกเลิกรายวิชา 
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กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  

ป ระชาก รกลุ่ ม ตั วอ ย่ าง  ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล  

และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ

ข้ อ มู ล  ก าร เขี ย น โค รงก ารแล ะรายงานก ารวิ จั ย   

และการประเมินโครงการวิจัย 

      Principle and research methodology in public 

health,  research design, selection and determination of 

problems, objective, hypothesis, determination and 

measurement of variables, conceptual framework, 

creation and test, equipment of research, population 

and sample sizes, data collection and statistic selection 

for data analysis, data presentation, project writing and 

research proposal and evaluation of research project 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety 

      แนวคิดความเป็นมา ขอบเขต และความส าคัญของ

งานอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม 

ในการท างานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลักความ

ป ล อ ด ภั ย ใน ก า รท า ง า น  ห ลั ก ก า รป้ อ ง กั น โร ค 

จากการป ระกอบอาชีพ  ก ารตระหนั ก ถึ งปัญ ห า 

ในการท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย

แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ก า ร ต อ บ โต้ เห ตุ ฉุ ก เฉิ น  

หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านความ

ปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Concept, Background, Scope and Importance of 

Occupational Health and Safety, Working Environment 

and Impacts, Accident and Principle of safety in work, 

Occupational disease Prevention, Working problems and 

safety Awareness, Occupational Health and Safety 

Control and Protection, Emergency Responsiveness, 

Occupational Health and Safety Toxicology, Safety Risk 

Assessment and Managements, Organization, 

Standards and Laws in Occupational Health and Safety 

  ย้ายไปวิชา 

เอกบังคับ 

 

 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                                    3(2-2-5) 

Environmental Health 

      หลักการและแนวคิ ดของอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสียอันตราย

ที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด 

การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่ งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย  

และของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ  

  ย้ายไปวิชา 

เอกบังคับ 
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เสียง และความสั่ นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร  

การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ 

การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน าโรค 

การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน ความส าคัญ ของงานอนามั ยสิ่ งแวดล้อมใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์เรือนกระจกและ

ภาวะโลกร้อน 

      Principles and concepts of environmental health. 

Effects of air pollution and hazardous waste on the 

environment and quality of life. Water supply. Water 

and sewage treatment. Solid waste and hazard waste 

management. Principle of air pollution, noise and 

vibration control. Food sanitation. Environmental 

sanitation in community and industrial, housing, 

institutions and enterprises. Insects and vectors control. 

Nuisance odor and noise control. Environmental health 

management in community. Importance of 

environmental health in the current situation occurring. 

Phenomenon and greenhouse warming. 

กลุ่มวิชาเอก                                                      36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก                                           65 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                              30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                   52 หน่วยกิต  

327111 สุขศึกษาและสง่เสรมิสขุภาพเบือ้งต้น              2(1-2-3) 

Primary Health Education and Health Promotion 

      แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการด้านสุขศึกษา 

วิธีการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีผลต่อ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ท ฤษ ฎี แล ะแน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ก ารส่ ง เส ริม สุ ขภ าพ 

ความหมายค าว่ า สุ ขภาพ  สุ ขภาพดี  การเจ็บป่ วย                       

การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ประวัติศาสตร์ 

การสาธารณสุข วิวัฒนาการการพัฒนานโยบายงาน

ส่งเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน      

      Concept, Principle, theory for education 

development, health education and behavioral method 

that affects health behavior, theory and concept for 

health promotion, definition of health, healthy, illness, 

public health, health promotion, public health history, 

health promotion policy development from the past to 

the present 

  ปิดรายวิชา 

327112 การส่งเสรมิสุขภาพแนวใหม่                         2(1-2-3)    

New Paradigm in Health Promotion 

      สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 

  บิดรายวิชา 
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การวิ เค ราะห์ ส ถ านการณ์  งาน ส่ ง เส ริม สุ ข ภ าพ  

การส่ ง เส ริมสุ ขภาพทั่ วโลก  ปั จจัยก าหนดสุ ขภาพ 

และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มาตรการ

ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  

การสร้างสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัย การสร้างสุขภาพ

ตามนโยบาย 10 อ. วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม

สุขภาพในแต่ละวัยแบบองค์รวม รวมถึงการฝึกทักษะ 

การส่งเสรมิสุขภาพในชุมชน 

      Situation for health promotion in the past to the 

present, situation analysis of health promotion, health 

promotion throughout the world, health determinants 

and guidelines for behavioral change, new measures to 

promote health, new direction for health promotion,  

health promotion by age group, 1 0  items policy for 

health promotion, the holistic for health promotion  by 

age group, health promotion skill in community 

327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ 1              2(1-2-3) 

Communication for Health Promotion I 

      ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการสื่อสาร 

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสร้างเสริมสุขภาพ

กระบวนการก าหนดวาระด้านการส่งเสริมสุขภาพของ

สื่อมวลชนไทย การชี้แนะทางสังคม การเจรจาไกล่เกลี่ย 

ก ารส ร้างก ระแสทางสั งคม  ก ารตลาด เชิ งสั งค ม  

การรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน ปัจจัยที่ เอื้อ 

และ เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อค วามส า เร็จ ในก ารรณ รงค์ 

ด้ าน ก ารส่ ง เส ริม สุ ข ภ าพ  ฝึ ก ทั ก ษ ะก ารสื่ อ ส า ร 

ใน งานส่ ง เส ริมสุ ขภาพ  โดยเน้ นก ารใช้ทั กษะทาง

ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร 

      Definition, importance, component of 

communication, knowledge about the media in health 

promotion, agenda for the health of the Thai media, 

advocacy, negotiation, mediation, social awareness and 

social marketing in health promotion, health campaigns 

through the media, contributing factors and barriers to 

success in the campaign to promote health, 

communication skills in health promotion, focus on the 

use of english communication skills 

327111 การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพ       2(1-2-3) 

Communication for Health Promotion 

      ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการ

สื่ อสารสุ ขภาพ  ความ รู้ เกี่ ยวกั บสื่ อม วลชน                                

ในการสร้างเสริมสุขภาพ การชี้แนะทางสังคม การ

เจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การสร้างกระแสทาง

สังคม การตลาดเชิงสังคม การสื่อสารความเสี่ยงและ

การสื่อสารภาวะวิกฤติ  การวางแผนการสื่อสาร

สุ ขภาพ หลั กการออกแบบนวัตกรรมสุ ขภาพ 

หลักการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในงานส่งเสริมสุขภาพ 
     Definitions, significance, component of health 

communication, knowledge about media in health 

promotion, advocacy, negotiation, mediation, 

creating social trend, social marketing, risk 

communication and crisis communication, health 

communication planning, principles of health 

innovation design, principles of media production 

and technology in health promotion 

 

 

ปรับรหัส ชื่อและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

327221 การส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัย 1                  3(2-2-5) 

Health Promotion by Age Group I 

      ความหมาย ความส าคัญ กลยุทธ์และกลวิธีทางสุข

ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขต 

ของงานอนามั ยหญิ งตั้ งครรภ์  อนามั ยหลั งคลอด  

  ปิดรายวิชา 
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อนามัยวัยทารก อนามัยวัยก่อนเรียน อนามัยวัยเรียน 

อนามัยวัยรุ่น พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคม พัฒนาการทางด้าน

สติปัญญาและด้านศีลธรรม ปัจจัยส าคัญที่มีต่อสุขภาพ

ตั้งแต่หญิ งตั้งครรภ์จนถึงวัยรุ่น รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญของเพศศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก 

โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบ 

การให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกทักษะในบทบาท

ของนักส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพวัยทารก  

วัยก่ อน เรียน  วัย เรียน  วัย รุ่น  ตามน โยบาย  10  อ .  

การพัฒนาสุขภาพที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน 

      Definition, importance, strategies and strategies for 

health education and health promotion, policy and 

scope of the health of pregnant women, postpartum 

women, infants, pre-school to teenagers, development 

of physical, mental, emotional, social growth, 

intellectual and moral development of the key factors 

on health from pregnancy through adolescence, 

knowledge and understanding about the importance of 

sex education, preparing to reproductive health, health 

promotion in schools, environmental management in 

households, communities, children's centers, schools, 

public health services, establishment contribute to 

health promotion, skills in the role of health promoter  

for infant, pre-school to teenager in accordance the 10 

items policy for health promotion, health developing 

that  effective and sustainable 

327314 การส่งเสรมิสขุภาพจิต                                2(1-2-3) 

Mental Health Promotion 

      ค วามหมายและความส าคัญ ของสุ ขภาพจิ ต  

การส่งเสริมสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยา

พัฒนาการ การเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย การปรับตัว 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเภทของความ

ผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต สาเหตุและแนวทาง 

การป้องกันและแนวทางการแก้ ไข การฝึกจิตด้ วย 

การปฏิบัติธรรมเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพจิตตามวัย 

      Definition and importance of mental health, mental 

health promotion, personality development, psycho 

development, care based on age, adaptation and 

behavioral change, type of psychosis, mental health 

  ปิดรายวิชา 
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problem, cause and guide line for prevention, mental 

training through meditation in order to promote mental 

health with age  

327322 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน            3(2-2-5) 

Community Capacity Building 

      ก ล วิ ธี ก ารส ร้ างศั ก ยภ าพ และค วาม เข้ ม แข็ ง 

ด้านสุขภาพของชุมชนโดยใช้ความผูกพันของชุมชน  

ทีมดูแลสุขภาพครอบครัว การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ด้ าน สุ ข ภ าพ  ก า รส ร้ า ง เส ริ ม พ ลั ง อ า น าจ ชุ ม ช น  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริม 

การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายสุขภาพ การชี้แนะสาธารณะ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ในชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามความหมายของ

คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ งคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  

โดยใช้เคร่ืองมือ ตัวชี้วัดและการประเมินคุณภาพชีวิต 

ได้แก่ 4 มิติ(กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) การมีส่วนร่วม 

(3P : คน สถานที่ การมีส่วนร่วม) และระบบเฝ้าระวังโรค

ไม่ตดิต่อเรื้อรัง โดยใชเ้คร่ืองมือปิงปองจราจรชีวติ 7 สี        

      Strategies for capacity building and strengthening 

the health of the community with community 

engagement, family health team, capacity building to 

changes in health leadership, promotes community 

empowerment, changing social-environment, promotion 

of participation, creating a network of health promotion, 

advocacy, development of public policy in promoting 

health in the community for good health quality, 

definition of quality of life, elements of quality of life, 

tools, indicators and evaluation to improve quality of life 

including 4-dimensional (physical, social and spiritual 

health), participation (3P : People Place Participation) 

and surveillance, control, and prevention system of 

non-communicable disease usiong the vichai’7 color 

balls medel 

  ปิดรายวิชา 

327323 การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ 2             3(2-2-5) 

Communication for Health Promotion II 

      การพัฒนาการงานสาธารณสุข การสื่อสารสุขภาพ 

การประชาสัมพันธ์และการสุขศึกษาในงานสาธารณสุข 

กระบวนการสื่อสารสาธารณสุข การแพร่กระจาย

นวัตกรรมสาธารณสุข การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและ

สื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณสุข การชี้น าด้านสุขภาพ  

การวางแผนการสื่อสารสาธารณสุขและการประเมินผล

ก ารสื่ อ ส ารส าธ ารณ สุ ข  ใน ชุ ม ช น  ส ถ านศึ ก ษ า 

  ปิดรายวิชา 
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สถานพยาบาล และสถานประกอบการ ให้เกิดประสิทธิผล

และย่ัง ยืน  โดยเน้นการใช้ทั กษะทางภาษาอั งกฤษ 

ในการสื่อสาร 

     Development of public health, health 

communication, public relation and health education  in 

public health, process of public health communication, 

diffusion of public health innovation, campaign for public 

health and media for public health communication, 

polite guidance, planning and evaluation in public health 

communication in community center, education center, 

health care center, and organization center, to be 

effective and sustainable, focus on the use of english 

communication skills 

327324 การส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัย 2                  3(2-2-5)    

Health Promotion by Age Group II 

      ความหมาย ความส าคัญ กลยุทธ์และกลวิธีทางสุข

ศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขตของ

งานอนามัยวัยท างาน อนามัยวัยทอง อนามัยผู้สูงอายุ 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัยท างาน 

วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของวัยท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

การด าเนินชีวิตของวัยท างาน  วัยทอง วัย ผู้สู งอายุ   

การเตรยีมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  หลักการจัดโปรแกรมส่งเสรมิ

สุขภาพผู้สูงอายุ  นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น

ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  ป ร ะ โย ช น์ 

ของการใช้น วัตกรรมต่ อบุ คคล  ครอบค รัว ชุม ชน  

อันน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โรงพยาบาล 

และสถานประกอบการ มี ป ระสิ ทธิผลและ ย่ัง ยืน  

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์

รวม  ก ารจั ด ก ารสิ่ งแ วดล้ อม ในค รัว เรือน  ชุ ม ชน  

ศู น ย์ เด็ ก เล็ ก  โรง เรียน  สถานบ ริการสาธารณสุ ข  

สถานประกอบการให้เอือ้ต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

     Definition, importance, strategies and strategies for 

health education and health promotion, policy and 

scope of working-age, menopausal age, elderly, impact 

of changes in population in the working age to the 

elderly, life style of working age to the elderly, 

important factor that affects the lives of working-age to 

the elderly, preparing to enter elderly,  principles of 

health promotion programs for the elderly, advantages 

of health promotion innovation for individual, family and 

community that ultimately results in community, 

  ปิดรายวิชา 
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hospital and establishment health promotion that 

effective and sustainable, Innovative applications in 

health promotion of holistic health, environmental 

management in households, communities, children's 

centers, schools, public health services, establishment 

contribute to health promotion 

327331 การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น                               2(1-2-3)         

Primary Health Care 

      ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการดูแล

สุขภาพ การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และการสื่อสารสุขภาพโดยใช้

ภาษาอังกฤษ การประเมินสภาพผู้ป่วย การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การจัดหายาที่จ าเป็น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เทคนิคการให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  

      Meaning, important, benefit of health care, health behavior 

analysis and monitoring, medical Terminology and health 

communication in english, assessment of the patient, initial 

treatment, essential drugs, first aid, lifting movement of the 

patient, counseling techniques and health advice, health behavior 

modification, practice for primary care 

327331 การตรวจประเมินและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น    

                                                   3(2-2-5) 

Assessment and Primary Health Care 

      การประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาล 

การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ  

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่วย

ในภาวะฉุก เฉิน  ศัพท์ เทคนิคทางการแพท ย์  

การบันทึกข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพ

และส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติ 

การปฐมพยาบาล การช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

และการบ าบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน 

      Health assessment, first aid, primary 

medical and health care, basic life support, 

emergency care, medical terminology, data 

recording, patient screening and referrals, 

preliminary rehabilitation, practice in first aid, basic 

life support, and primary medical care according to 

scope of community health professions 

ปรบัชื่อ จ านวน

หน่วยกิต 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

327433 

 

การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ 

                                                            2(1-2-3) 

Special study in Health Education and Health Promotion 

      ศึกษาปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานสุขศึกษาและ

ส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขศึกษาและส่งเสริม

สุขภาพตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนภายใต้

การควบคุมและการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอ

การศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ 

      Problem study and research in health education 

and health promotion, health education and health 

promotion Innovation for interesting and aptitude under 

control advisor, presentation of problems and research 

on issues of interest 

  ย้ายไปวิชา 

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

327491 การฝึกงาน *                                        6 หน่วยกิต 

Professional Training   

      การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์

ในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์

  ย้ายไปวิชา 

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 
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ปัญหา และสาเหตุ การวางแผนงาน จัดท าโครงฝึกทักษะ

การให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม และส่งเสริมสุขภาพตาม

กลุ่ ม วั ย ใน ส ถ านที่ ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  ชุ ม ชน  โร ง เรี ย น 

โรงพยาบาลและสถานประกอบการ 

      Practice, learn, and improve skills and experiences 

related to health promotion, problem analysis, project 

planning and implementation, individual/group health 

education, and health promotion for all age groups at 

any setting such as community, school, hospital, and 

the workplace 

327492 การศึกษาอิสระ *                                    6 หน่วยกิต                

Independent Study 

      การค้ นคว้ า การรวบรวมข้ อมู ล  การวิ เคราะห์                    

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การท า

โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสรมิสุขภาพ 

      Researching, data collection, analysis, report 

writing, presentation discussion and project on topics of 

health promotion 

  ย้ายไปวิชา 

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

327493 สหกิจศกึษา *                                        6 หน่วยกิต 

Co – operative Education   

      การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะ

พนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน  

      Operational knowledge gain experience and skills 

in the jobs related to health promotion as an intern in 

the workplace, governmental sectors or private sectors 

  ย้ายไปวิชา 

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

  324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

                                                       3(2-2-5) 

Professional Ethics and Public Health Law    

      มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ

และการปกครอง พระราชบัญญั ติ ค วบคุ ม

โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน นิติ เวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์

ความรู้กฎหมายประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข 

ย้ายมาจากวิชา

ทางสาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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      Professional standards, professional ethics, 

professional and social responsibilities, principles 

of forensic medicine, public health laws and laws 

related to professional practice, environmental 

law, consumer protection law, occupational 

health and safety law, laws relating to public 

administration, communicable diseases Act, 

community health professions Act, forencis 

medicine and the integration of applied legal 

knowledge in public health practice 

  325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย          3(2-2-5)          

Occupational Health and Safety 

      หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีว 

อน ามั ย แ ล ะค วาม ป ล อ ด ภั ย  สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  

และสภาพแวดล้ อม ในการท างานอุบั ติ เห ตุ 

และอุบัติภัย การควบคุมและป้องกันทางอาชีว 

อนามัย และความปลอดภัย ความปลอดภัย 

ในการท างานกับสารเคมี เบื้ องต้น หน่วยงาน 

องค์กร มาตรฐานก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพภัยทาง

สุ ขภาพของผู้ประกอบอาชีพ  การยศาสต ร์  

การบูรณาการความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย สู่การท างานทางวิชาชีพ 

      Principle and basic concepts of occupational 

health and safety, working environment and 

condition, accidents and disasters, control and 

protection in occupational health and safety, 

safety in working with basic chemical, 

organizations, standards, regulations and 

relevant laws, principle of occupational disease 

prevention, occupational health hazards, 

ergonomics, integrating knowledge of 

occupational health and safety into professional 

work 

ย้ายมาจากวิชา

ทางสาธารณสุข 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

  327332 สารสนเทศสุขภาพ                          2(1-2-3)     

Health Information 

      แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ 

องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ

ทางสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารด้านสุขภาพ การสืบค้น การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าวิธีทางสถิติไปใช้ใน

การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บข้อมูล 

ย้ายมาจากวิชา

ทางสาธารณสุข 

และปรับรหัส 
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การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การกระจาย การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การ

เป รี ย บ เที ย บ ค่ า เฉ ลี่ ย ด้ ว ย  Z-test, t-test,  

F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, 

Kruskall-Wallis test การประยุกต์ใช้ χ2 การหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านสาธารณสุขและการ

ประมาณค่าความเสี่ยง การน า เสนอ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงาน

สาธารณสุข        

      Concepts of information systems, 

composition and structure of health information 

system, usage of information technology for 

health communications, query, application of 

information technology, apply statistics for 

development and data analysis in public health, 

data collection, statistics selection, distribution 

analysis, analysis of correlation, and simple 

regression, comparing mean with Z-test, t-test, 

F-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, 

Kruskall-Wallis test, application χ2 determine 

association among public health variables and 

risk estimation, presentation of results, and 

application statistical package for public health 

data analysis 

  329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                           3(2-2-5)              

Environmental Health 

      หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การ

จัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย การ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ เสี ยง และความ

สั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่

อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การ

ควบคุมสัตว์แทะ สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน า

โรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงานอนามัย

สิ่ งแวดล้อมในสถานการณ์ปั จจุบันที่ เกิ ดขึ้น 

ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

      Principles and concepts of environmental 

health, effects of air pollution and hazardous 

ย้ายมาจากวิชา

ทางสาธารณสุข  
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waste on the environment and quality of life, 

water supply, water and sewage treatment, 

solid waste and hazard waste management 

Principle of air pollution, noise and vibration 

control, food sanitation, environmental sanitation 

in community and industrial, housing, institutions 

and enterprises. Insects and vectors control, 

nuisance odor and noise control, environmental 

health management in community, importance 

of environmental health in the current situation 

occurring. Phenomenon and greenhouse 

warming 

  327352 

 

 

 

นโยบาย และการบริหารงานสาธารณสุข   2(1-2-3) 

Policy and Health Administration 

      วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎ

บั ต ร อ อ ต ต า ว า ใน ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ก ล ยุ ท ธ์ 

ข อ งก า รส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ ใน ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  

การคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางด้านสุขภาพ

อนามัยในอนาคต ทิศทางแนวโน้มโครงสร้าง

ประชากรกับการพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพ 

ของประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า มาตรการ

ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่สู่อนาคต การบริหารและ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การส่งเสริม

สุขภาพให้คนไทยอายุยืน หลักการบริหารงาน

สาธารณสุข วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง

ท า งก า รบ ริห า รส าธ า รณ สุ ข  โค ร งส ร้ า ง 

การบริหารงานสาธารณสุขของประเทศไทย  

การอ านวยการ การควบคุ มและก ากั บงาน  

การบ ริหารจั ด ก ารท รัพ ยาก รส าธ ารณ สุ ข  

การจัดการสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม

ด้านการบรหิารสาธารณสุข 

Ottawa Charter for health policy analysis 

based in foreign countries, strategy of health 

promotion in foreign countries, guidance and 

direction for health in future, direction of 

population trends and development in next 20 

years in the world and in Thailand, Thailand's 

health policy in the second decade, new 

measures to promote health promotion into the 

future, health strategic administration and 

management, Thai health promotion and 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกเลือก 

ปรับรหัส ชือ่ 

จ านวนหน่วยกิต

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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longevity, principles of public health 

administration, history and development of 

public health administration, structure of public 

health administration in Thailand, directing, 

controlling and monitoring, public health resource 

management, modern management theory and 

applied innovations in public health 

administration 

  327453 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสรมิ

สุขภาพ                                         3(2-2-5) 

Program Planning and Project Evaluation in 

Health Promotion 

      แนวคิดพื้นฐานทางด้านการวางแผนและการ

ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ  ความหมาย 

ความส าคัญ  ประเภท รูปแบบ กระบวนการ                   

การออกแบบ  การวางแผนการประเมิ นผล

โครงการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเคร่ืองมือและ

การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูลและ 

การน าเสนอผลการประเมินโครงการ, การเขียน

รายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมิน

โครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและ

การประเมินผลโครงการส่งเสรมิสุขภาพ   

Basic concepts planning and projecet 

evaluating in health promotion, definitions, 

importance, types, scope process, desinging of 

planning and project evaluating in health 

promotion, tool development and data collection, 

data analysis and presentation of project 

evaluation results, writing reports and 

implementing project evaluation results, impact 

factors of planning and evaluating in health 

promotion 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกเลือก 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

  327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ                       2(1-2-3)        

Nutrition for Health 

      ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหาร

และสารอาหาร การค านวณคุณค่าสารอาหาร 

เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับความต้องการทาง

ชีวภาพของบุคคล โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละ

วัย ปัญหาโภชนาการ ภาวะสมดุลของอาหารและ

สุขภาพ  พิษและสิ่ งแปลกปลอมทางอาหาร 

และการป้องกันอันตราย หลักการเลือกอาหาร

ตามภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรม วิธีการเก็บและ

รายวิชาใหม่ 
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การเตรียมอาหารเพื่อรักษาคุณค่าของอาหาร  

การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล โภชนาการ

ที่จ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ในภาวะปกติและภาวะ

เจ็บป่วย หลักการจัดอาหารที่เหมาะสมส าหรับ

บุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์เจ็บป่วย การให้โภชนศึกษา 

การส่ ง เส ริม โภ ชนาก ารและ ฝึกปฏิ บั ติ ก าร

ด าเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ 

       Importance of nutrition for health, food and 

nutrients, calculation of nutritional value for 

consumption that is suitable for personal biological 

need, nutrition for each age, nutrition problems, 

food and health balance, food poisons and foreign 

substances and their prevention, principles of food 

selection according to economic and cultural 

conditions, methods for storing and preparing food 

to preserve nutritional value of food, assessment of 

person's nutritional status, nutrition that is essential 

nutrition for normal and sick people, principles of 

proper nutrition for person in medical condition, 

nutrition education, nutrition promotion and nutrition 

program implementation 

  327213 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย    

Physical Activity and Exercise             3(2-2-5) 

      ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  และ

ประเภทของกิจกรรมทางกายและการออกก าลัง

กาย สุขภาพและสุขภาวะในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม

ทางกายของบุคคล กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยและ

ภาวะโรคต่าง ๆ พฤติกรรมเนือยนิ่งกับกิจกรรม

ท า งก าย  ก า รป ระ เมิ น กิ จ ก ร รม ท า งก า ย  

หลักการจัดกิจกรรมทางกายและการออกก าลัง

กาย การวางแผนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ทางกายและวิธีการจัดโปรแกรมการออกก าลงักาย

เพื่อสุขภาพ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัย เพศ และ

กลุ่ม โรคต่ าง ๆ ข้อห้ ามและข้อควรระวัง การฝึก

ปฏิบัติการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ การจัดสิ่ งแวดล้อมที่ส่ งผลต่อการมี

กิจกรรมทางกาย และหลักการจัดกิจกรรมทาง

กายอย่างปลอดภัย 

      Definitions, significance, benefits, and types 

of physical activities and exercises, health and 

well-being in each age group, individual 

physical activity, group of people in different 

รายวิชาใหม่  
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ages and disease conditions, sedentary behavior 

and physical activity, physical activity 

assessment, principles of physical activity and 

exercise, planning and promotion of physical 

activities and methods of organizing exercise 

programs for health to suit each age, sex and 

disease groups, contraindications and cautions, 

practicing and organizing exercise programs for 

health, environmental arrangements that affect 

physical activity and principles of safe physical 

activity 

  327214 การส่งเสรมิสขุภาพแม่และเด็ก            3(2-2-5) 

Maternal and Child Health Promotion 

      ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและขอบเขต

ของสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก นโยบายงาน

วางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 

ขนาดและโครงสรา้งประชากร ปัจจัยทางประชากร

ที่ก าหนดภาวะสุขภาพ การดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ 

ขณ ะค ล อด  แ ล ะม า รด าท ารกห ลั งค ลอ ด  

วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

โรคและความผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก 

ก า รต ร ว จ พั ฒ น าก า ร เด็ ก  ก า ร ให้ วั ค ซี น  

การส่งเสริมสุขภาพเด็กตามวัยด้านทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม โภชนาการในเด็ก  การ

วิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพแม่และเด็ก 

Definitions, significance, concepts and scope 

of maternal and child health, family planning and 

reproductive health policy, Population size and 

structure, demographic factors that determine 

health status, caring for women during 

pregnancy, during childbirth and postpartum 

mothers, family planning and assisted 

reproductive technology, diseases and disorders 

in pregnant women, child development, child 

development examination, vaccination, child 

health promotion according to physical, mental, 

emotional and social aspects, pediatric nutrition, 

analysis of innovations in  maternal and child 

health promotion       

รายวิชาใหม่ 

  327251 การจัดการระบบสุขภาพ                    2(1-2-3) 

Health System management 

      แนวคิดและหลักการของการจัดการบริการ

รายวิชาใหม่ 
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สุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน ความส าคัญ

ของระบบบริการสาธารณสุข การจัดการระบบ

สุขภาพระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

การจัดการ การปฏิรูประบบการเงินการคลังด้าน

สาธารณสุขและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ การจัดการข้อมูล

ข่าวสาร ภาวะผู้น าและจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน การจัดการระบบสุขภาพที่มีประชาชน

เป็นฐาน คุณภาพบริการ คุณธรรมและจริยธรรม

ของนักสาธารณสุขมูลฐาน 

Concepts and principles of health service 

management and primary health care, importance of 

public health service system, health system 

management at community level, sub-district, 

district and province, management, reformation of 

public health and health insurance finance system, 

health manpower management, information 

management, leadership and effective 

management, conflict management and negotiation, 

Inter-agency cooperation and community involvement, 

managing a people-based health system, service 

quality, morality and ethics of public health 

professionals    

  327315 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น        3(2-2-5) 

Health promotion for School Age and Teenagers 

      แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการส่งเสรมิสุขภาพ

เด็กในโรงเรียนขอบเขตการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก

วัยเรียน วัยรุ่น พัฒนาการในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปัจจัยที่

มี ผ ล ต่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง เด็ ก วั ย เ รี ย น  วั ย รุ่ น                            

การเสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของบุคคล และครอบครัว การตรวจสุขภาพ

และสมรรถภาพในเด็กวัยเรียน  วัคซีน โรคที่พบ

บ่อยในเด็กวัยเรียน อนามัยโรงเรียน วิธีการให้สุข

ศึกษาในโรงเรียน มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วยในโรงเรียน  การวิเคราะห์

นวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 

Concepts and theories on child health 

promotion in schools, scope of health promotion 

รายวิชาใหม่ 
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among school-age children, adolescents, 

development in school-age children and 

adolescents, Strategies for promoting health of 

school-age children, factors affecting health of 

school-age children, adolescence, 

empowerment for self-care of individuals and 

families, health check-up and performance in 

school-aged children, vaccines, common disease 

among school-age children, school health, 

health education in school health promotion, 

school standards organizing health promotion 

and illness prevention programs in schools, 

analysis of innovations in  school age and 

teenagers health promotion 

  327316 การส่งเสรมิสขุภาพจิตในผู้สูงอายุ         2(1-2-3) 

Promotion of Mental Health in Elderly 

      ความหมาย ความส าคัญ สาเหตุ แนวคิดของ

สุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีพื้นฐานทางสุขภาพจิต 

บุคลิกภาพ การปรับตัว ความผิดปกติทางจิตและ

โรคท างจิ ต เวช  ปั ญ หาสุ ขภ าพจิ ต ในชุม ชน 

โครงสร้างชุมชน บทบาทของครอบครัว โรงเรียน 

และชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต การส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาสขุภาพจิตชุมชน ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน 

    Definitions, significance, causes and concepts 

of community mental health, basic of mental 

health theory, personality, adaptation, mental 

disorder and mental illness, community mental 

health problem, role of family school and 

community, community structure influence to 

mental health, community mental health 

promoted and prevented, community mental 

health problem 

รายวิชาใหม่ 

 

  327317 การส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอายุ               3(2-2-5) 

Elderly Health Promotion  

      ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หลักทฤษฎีของ

ความชรา การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์  และ สั งคมของ ผู้สู งอายุ  แนวโน้ ม

โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย 

ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม

ของผู้สูงอายุกับสุขภาพ นโยบายสุขภาพและแผน

ระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมิน

ภาวะสุขภาพ ผู้สู งอายุ  การใช้ยาใน ผู้สู งอายุ  

รายวิชาใหม่ 
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โรค แ ล ะอุ บั ติ เห ตุ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อ า ยุ  

ศาสตร์การชะลอวัย การดูแลสุขภาพ ทันตสุขภาพ

ใน ผู้สู งอายุ  การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ  

ก า ร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม เข้ า สู่ วั ย สู ง อ า ยุ 

อย่างมีคุณภาพ 

      Elderly health issue, aging theory, Physical, 

mental, emotional and social changes of the 

elderly, Trend of the elderly population structure 

in Thailand, socio-economic issues and the 

culture of the elderly health with the elderly, 

health policies and plans and laws on the 

elderly, Health Assessment of the Elderly, drug 

use in the elderly, Diseases and accidents 

related to the elderly, anti-aging science, health 

care, Dental health in the elderly, health 

promotion and development, quality preparation 

for entering old age, analysis of innovations in  

elderly health promotion 

  327321 วทิยาการระบาดทางสขุภาพ                2(1-2-3) 

Epidemiology for Health 

      หลักการ แนวคิดพืน้ฐานทางวิทยาการระบาด 

อุบัติการณ์ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค  

การกระจายของโรค รูปแบบการศึกษาทาง

วิทยาการระบาด การวัดทางวิทยาการระบาด  

การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาด 

การวินิจฉัยชุมชน การประยุกต์หลักวิทยาการ

ระบาดในงานส่งเสรมิสุขภาพ การจัดการภัยพบิัติ 

     Principles and fundamental concepts of 

epidemiology, incidence of disease, natural 

history of diseases, spread of disease, study 

design of epidemiology, measure in 

epidemiology, surveillance and 

epidemic/outbreak investigation, community 

diagnosis, application of epidemiology in health 

promotion, disaster management   

รายวิชาใหม่ 

  327323 การป้องกันและควบคุมโรค                3(2-2-5) 

Prevention and Control of Disease 

      หลักการ แนวคิด วิธีป้องกันและควบคุมโรค 

โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคเรือ้รัง โรคอุบัติซ้ าและ

โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย 

โรคจากการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ 

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่ท าให้เกิด

รายวิชาใหม่ 
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โรค สิ่งคุกคามด้านสุขภาพ การด าเนินการตาม

นโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการส่งเสริม ป้องกัน 

และควบคุมโรคในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ และ

การเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ 

      Principles and fundamental concepts of 

prevention and control of disease, communicable 

diseases, non-communicable diseases, chronic 

disease, re-emerging diseases and emerging 

disease, accidents and injuries, disasters, 

occupational diseases. Health promotion, 

surveillance, prevention and control of various 

factors that cause the disease, health hazards, 

implementation of polices, strategy and 

indicators in health promotion, prevention and 

control of diseases in community, health 

promotion and elderly health surveillance 

  327332 การประเมินสุขภาพและการดูแลผูสู้งอายุ 

                                                   3(2-2-5) 

Health Assessment and Caring of the Elderly 

      การตรวจประเมินสุขภาพและความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ การดูแล

ผู้สูงอายุด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและ

ปัญ หาที่ พบบ่อย การดู แลสุ ขภาพช่องปาก                     

การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การป้องกัน

แผลกดทับ  การเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม                      

การดูแลบาดแผล การให้อาหารทางสายยาง และ

การดูแลสายสวนปัสสาวะ โรคที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ การปฏิบัติหัตถการจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้

พ้นภาวะฉุกเฉิน และการฝึกปฏิบัติทักษะการดูแล

ผู้สูงอายุ 

      Health assessment and ability to perform daily 

activities in the elderly, caring for daily activities 

and common problems in the elderly, oral hygiene, 

food consumption, and excretion care, pressure 

ulcers prevention, fall monitoring, wound’ s care, 

tube feeding, and urinary catheter care, common 

diseases in  elderly, practice in emergency 

procedure and skills in caring for the elderly 

รายวิชาใหม่ 

  327341 การส่งเสรมิสขุภาพวัยท างาน               2(1-2-3) 

Health Promotion for Working Ages 

      แ น วคิ ด ก ารด า เนิ น ง าน สุ ข ศึ ก ษ าแล ะ 

การส่งเสริมสุขภาพในวัยท างาน อุบัติเหตุและโรค

รายวิชาใหม่ 
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ที่ เกิ ดจากการท างาน  การประ เมิ นสุ ขภาพ 

การท างานเบื้องต้น องค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุน 

ขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

ในที่ท างาน การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การส่งเสรมิสุขภาพในวัยท างาน 

      Concepts of health education and health 

promotion in working ages, accidents and 

occupational diseases, initial work health 

assessment, components, supporting factors, 

and process in workplace health promotion, 

health and wellbeing in the workplace, 

innovative design and technology for health 

promotion in the working age 

  327424 ระเบียบวิธีวิจัย                                3(2-2-5) 

Research Methodology 

      หลักการ รูปแบบการวิจัยทางการส่งเสริม

สุขภาพ การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์

และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด 

การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและ

ทดสอบ เค ร่ืองมือ  การเลือก ใช้สถิ ติ ส าห รับ

วิ เคราะห์ ข้อมู ล  การเขียนโครงร่างการวิจั ย  

ก าร เขี ย น รา ย ง าน ก า รวิ จั ย ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์  

การน าเสนอผลงาน ฝกึปฏิบัติการท างานวิจัย 

      Principles and research design in health 

promotion, determination of problems, objective, 

hypothesis, determination and measurement of 

variables, conceptual framework, literature 

review, population and sample sizes, data 

collection, creation and test, equipment of 

research, statistic selection for data analysis, 

project writing and research proposal, writing 

research paper complete, research project data 

presentation, practice research 

รายวิชาใหม่ 

วชิาเอกเลือก                                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                          ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  

327334 

 

ระบบบริการส่งเสริมสขุภาพปฐมภมูิ                       3(2-2-5) 

System of Primary Health Promotion Services   

    ความหมาย ระบบบริการสุ ขภาพอดี ตถึ งปั จจุ บั น                                

การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การบริการ

ส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ หลักการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล

สุขภาพแบบผสมผสาน หลักการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลสุขภาพ

  ปิดรายวิชา 
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แบบต่อเนื่อง การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลสุขภาพที่บ้าน                        

การบริการเชิงรุกแบบองค์รวม เทคนิคการให้ค าปรึกษา

และค าแนะน าด้านสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ มาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สุ ขภาพในหน่ วยบ ริการปฐมภูมิ  การวางแผนและ

ประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ 

   Definition, health system from the past to the present,  analysis 

and surveillance health behavior, primary health care, principle of 

health promotion and integration health care, principle of health 

promotion and holistic health care, chronic care, continuous health 

care, transfer patients, home health care, service oriented holistic, 

technical consulting and health advice, public health policy 

development, standard of health education and health behavior 

development in primary care unit, planning and evaluation of the 

health education and health promotion program 

327335 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

                                                            3(2-2-5) 

Program Planning and Project Evaluation in Health 

Promotion 

      แนวคิดพื้นฐานทางด้านการวางแผนและการประเมินผลงาน

ส่งเสริมสุขภาพ  ความหมาย ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ 

กระบวนการ การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริม

สุขภาพ มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรม

สุ ข ภ าพ  ห ลั ก ก ารวางแผ น แล ะก ารป ระ เมิ น ผ ล  

การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ   

      Basic concept planning and evaluating in Health 

Promotion, definition, importance, type, scope process 

of planning and evaluating in Health Promotion, 

standard of health education and health behavior 

development, principle of planning and evaluating, 

planning and evaluating of health promotion project in 

change world, impact factors of planning and evaluating 

in Health Promotion 

  ย้ายไปวิชา 

เอกบังคับ 

327336 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนงาน ส่งเสริมสุขภาพ 

                                                            3(2-2-5) 

Health Promotion Policy, Strategy and Planning 

         วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตร

ออตตาวาในต่างประเทศกลยุทธ์ของการส่งเสริมสุขภาพ

ในต่างประเทศ การคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางด้าน

สุขภาพอนามัยในอนาคต ทิศทางแนวโน้มโครงสร้าง

  ย้ายไปวิชา 

เอกบังคับ 
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ประชากรกับการพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้า ของโลกและ

ของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศไทย 

ใน 2 ทศวรรษหน้า จากสาธารณสุขมูลฐานสู่เมืองไทย

แข็งแรง มาตรการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่สู่อนาคต 

มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณา

การทุกภาคส่วน การส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุยืน 

การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสรมิ

สุขภาพ การสรา้งคุณค่าและความตระหนักในการส่งเสริม

สุขภาพทั้ ง 4 มิติ  เป้ าหมายกาย ใจ สั งคม และจิต

วิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียง หลักการประชาสังคม การ

ประยุกต์ทฤษฎีส่งเสรมิสุขภาพ 

       Ottawa Charter for health policy analysis based in 

foreign countries, strategy of health promotion in foreign 

countries, guidance and direction for health in the 

future, direction of population trends and development 

in the next 2 0  years the world and in Thailand, 

Thailand's health policy in the second decade of 

primary health care to healthy Thailand, new measures 

to promote health promotion into the future, standard of 

health education and health behavior development in 

primary care unit, administration and management as a 

strategic area, integration of all sectors, Thai health 

promotion and longevity, planning and evaluation of the 

health education and health promotion program, 

creating value and promoting awareness of body and 

mind healthy and 4-dimensional of physical, social and 

spiritual health, economic sufficiency, principles of civil 

society, application of the theory of health promotion 

327337 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์                      3(2-2-5)      

Health System and Economics  

      ระบบการดูแลสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพไทย 

แนวคิด หลักการพื้นฐาน ด้านเศรษฐศาสตร์  กลไก

เศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐาน

งานสุ ขศึกษาและการพัฒ นาพฤติ กรรมสุ ขภาพที่

สอดคล้ องกั บ ระเศรษฐกิ จ , อุปสงค์  อุ ปท านของ 

ระบบสุขภาพต้นทุนของบริการสุขภาพ การบรกิารสุขภาพ

เชิงธุ รกิ จ ฝึกทักษะการวิ เคราะห์  อุปสงค์  อุปทาน 

ของระบบสุขภาพ   

      Health care system, Thai health care system 

reform, basic concepts and principles of economics, 

basic economic mechanisms, philosophy of sufficiency 

  ปิดรายวิชา 
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economy, health education standards and development 

of healthy behaviors consistent with the economic 

system, demand and supply of the health system, cost 

of health services, health care business, supply-

demand skills of health care systems 

  327461 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยเรียน

และวัยรุ่น                                        3(2-2-5) 

Development of the Innovation for the School Age 

and Teenagers Health Promotion 

ความหมาย ความส าคัญ และเป้าหมายของ

คุณภาพชีวิต การประเมินคุณภาพชีวิต การส่งเสริม

และพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต วั ย เรียนและวั ย รุ่น 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม  ประเภท

ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการส่งเสริมและ

พัฒนาสุขภาพ คุณค่ าและความสัมพั นธ์ของ

น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี ท า ง สุ ข ภ า พ 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การก าหนดประเด็น

ปัญหาและหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น การด าเนินการ

พัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้และประเมินผล

นวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการพัฒนานวัตกรรม 

การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการพัฒนา

นวัตกรรม 

Definitions, importance, and goals of quality of 

life, quality of life assessment, promote and 

improve the quality of life for the school age and 

teenagers, definitions and concepts of innovation, 

type of health innovation and technology, the value 

and relation of health innovation and technology, 

development processes of innovation, problems 

formulation and topics of innovation development 

for school age and teenagers health promotion, 

development of innovation, implementation and 

evaluation, proposal preparation of innovation 

development, writing report and dissemination of 

innovation development results 

รายวิชาใหม่ 

  327462 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัย

ท างาน                            3(2-2-5) 

Development of the Innovation for the Working 

Ages Health Promotion 

ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต 

การประเมินคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและพัฒนา

รายวิชาใหม่ 
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คุณภาพชีวิตวัยท างาน การเสริมสร้างพลังอ านาจใน

การดูแลสุขภาพตนเองในวัยท างาน ความหมายและ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวัย

ท างาน การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม การทดลอง

ใช้และประเมินผลนวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการ

พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน

การเจ็บป่วยจากการท างาน การเขียนรายงานและ

การเผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม 

Definitions and importance of quality of life, 

quality of life assessment, promote and improve the 

quality of life for the working ages, empowerment 

for self care in working ages, definitions and 

concepts of innovation, development processes of 

innovation, problems formulation and topics of 

innovation development for working ages health 

promotion, development of innovation, 

implementation and evaluation, proposal 

preparation of innovation development for health 

promotion and diseases prevention from work, 

writing report and dissemination of innovation 

development results 

  327463 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ            

                                                   3(2-2-5) 

Development of the Innovation for the Elderly 

Health Promotion 

      ความหมาย ความส าคัญ และเป้าหมายของ

คุณภาพชีวิต การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การ

จัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุ ประเด็นจริยธรรมและ

ความรุนแรงในผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาวและ

ระยะสุดท้ายของชีวิต ความหมายและแนวคิด

เกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ

ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม การทดลองใช้และ

ประเมินผลนวัตกรรม การจัดท าโครงร่างการ

พัฒนานวัตกรรม การเขียนรายงานและการ

เผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม 

Definitions, importance, and goals of quality 

of life, quality of life assessment in the elderly, 

รายวิชาใหม่ 
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promote and improve the quality of life for the 

elderly, daycare for elderly, ethical issues and 

violence in the elderly, long-term and palliative 

care, definitions and concepts of innovation, 

development processes of innovation, problems 

formulation and topics of innovation development 

for elderly health promotion, development of 

innovation, implementation and evaluation, 

proposal preparation of innovation development, 

writing report and dissemination of innovation 

development results 

 วชิาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ                      10  หน่วยกิต  

  327372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบรูณาการ        3(0-9-5)      

Field Training Integration  

      การฝึกปฏิบัติการในการวเิคราะห์สถานการณ์

ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การส ารวจข้อมู ล  การวิ เค ราะห์ ข้อมู ล  การ

จัดล าดั บความส าคัญ ของปัญ หา วางแผน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การ

ติดตามและการประเมินผล 

      Practicum of health situation analysis, data 

collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem 

alleviated implementation, monitoring and 

evaluation 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

  327471 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

                                                    1(0-2-1) 

Special study in Health Education and Health 

Promotion 

      ศึกษาปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานสุข

ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขศึกษา

และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสถานบริการ

สุ ขภ าพ  ต ามค วามถนั ด ขอ ง ผู้ เรียนภายใต้ 

ก ารค วบ คุ ม แล ะก ารแน ะน า ข อ งอ าจาร ย์  

การน าเสนอการศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็น 

ที่สนใจ            

Problem and research in health education 

and health promotion, health education and 

health promotion innovation in community and 

health care service according to aptitude under 

advisor control, presentation of problems and 

research on issues of interest 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัส จ านวน

หน่วยกิต 

และค าอธบิาย

รายวิชา  
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  327472 การฝึกงาน *                              6 หน่วยกิต     

Professional Training 

     การฝึกปฏิบั ติ  เรียน รู้ เพิ่ มพูนทักษะและ

ประสบการณ์ในงานที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

สุ ข ภ าพ ก า รวิ เค ร า ะ ห์ ปั ญ ห าแ ล ะส า เห ตุ  

การวางแผนงาน จัดท าโครงการฝึกทักษะการให้

สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม และส่งเสริมสุขภาพตาม

กลุ่มวัยในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน 

โรงพยาบาล และสถานประกอบการ 

       Practicing, learning, and enhancing skills 

and experiences related to health promotion, 

problem analysis, project planning and 

implementation, individual/ group health 

education, health promotion for all age groups at 

any setting such as community, school, hospital, 

and workplace 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัสวิชา 

  

  327473 การศึกษาอิสระ *                          6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย                      

การท าโครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

      Researching, data collection, analysis, 

report writing, presentation discussion and 

project on topics of health promotion 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัสวิชา 

  

  327474 สหกิจศกึษา *                              6 หน่วยกิต 

Co – operative Education   

      การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

ในฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Operational knowledge gain experience and 

skills in jobs related to health promotion as an 

intern in workplace, governmental sectors or private 

sectors 

ย้ายมาจาก

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัสวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language   

3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  

Ready English  

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management  

3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติ 

ยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 241111 คณิตศาสตร์ 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

327111 สุขศึกษาและสง่เสรมิสขุภาพ

เบือ้งต้น 

Primary Health Education and 

Health Promotion 

2(1-2-3) 243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

   324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living  

3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong 

Learning 

3(2-2-5) 

327112 การส่งเสรมิสุขภาพแนวใหม่ 

New Paradigm in Health 

Promotion 

2(1-2-3) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิ 

สุขภาพ 1 

Communication for Health 

Promotion I  

2(1-2-3) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

   327121 การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิ

สุขภาพ 

Communication for Health 

Promotion 

2(1-2-3) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and 

Professional Communication 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for 

Society Creation 

2(0-4-3) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 

ในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public 

Health Law    

3(2-2-5) 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health 

Behavior 

3(2-2-5) 327212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

Nutrition for Health 

2(1-2-3) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  

และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public 

Health Law  

3(2-2-5) 

 

327251 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health System management 

2(1-2-3) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 363219 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 

Health Environment and 

Community Management 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 327213 กิจกรรมทางกายและการออก

ก าลังกาย 

Physical Activity and Exercise 

3(2-2-5) 

327221 การส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัย 1 

Health Promotion by Age Group I 

3(2-2-5) 327214 การส่งเสรมิสขุภาพแม่และเด็ก 

Maternal and Child Health 

Promotion 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5) 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

324322 วิทยาการระบาด 

Epidemiology 

3(2-2-5) 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for 

Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น  

Basic Medical Care 

3(2-2-5) 322903 พยาธิวทิยาทั่วไป  

General Pathology  

2(2-0-4) 

324324 การบรหิารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration   

3(2-2-5) 324312 สุขภาพจิตและการใหค้ าปรกึษา

ด้านสุขภาพ 

Mental health and Counseling 

in Health 

2(1-2-3) 

327314 การส่งเสรมิสุขภาพจิต 

Mental Health Promotion 

2(1-2-3) 327315 การส่งเสรมิสขุภาพวัยเรียน 

และวัยรุ่น 

Health promotion for School 

Age and Teenagers 

3(2-2-5) 

327322 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของ

ชุมชน  

Community Capacity Building 

3(2-2-5) 327321 วิทยาการระบาดทางสขุภาพ 

Epidemiology for Health 

2(1-2-3) 

327323 

 

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2 

Communication for Health 

Promotion II 

3(2-2-5) 327322 สารสนเทศสุขภาพ 

Health Information 

2(1-2-3) 

   327331 การตรวจประเมินและการดแูล

สุขภาพเบือ้งต้น 

Assessment and Primary Health 

Care 

3(2-2-5) 

   327341 การส่งเสรมิสขุภาพวัยท างาน  

Health Promotion for Working 

Ages 

2(1-2-3) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5) 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

บูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

บูรณาการ 

Filed Training Integration  

3(0-9-5) 327316 การส่งเสรมิสขุภาพจิต 

ในผู้สูงอายุ 

Promotion of Mental Health 

in Elderly 

2(1-2-3) 

327324 การส่งเสรมิสขุภาพตามกลุ่มวัย 2 

Health Promotion by Age Group  II 

3(2-2-5) 327317 การส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอายุ  

Elderly Health Promotion 

3(2-2-5) 

327331 การดูแลสขุภาพเบือ้งต้น  

Primary Health Care 

2(1-2-3) 327323 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Control of 

Disease  

3(2-2-5) 

327332 สารสนเทศสุขภาพ  

Health Information 

2(1-2-3) 327332 การประเมินสุขภาพและ 

การดูแลผูสู้งอายุ 

Health Assessment and Caring 

of the Elderly 

3(2-2-5) 

327XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 327352 นโยบาย และการบรหิารงาน

สาธารณสุข 

Policy and Health Administration 

2(1-2-3) 

327XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) XXXXXX รายวิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

324333 อนามัยครอบครัว 

Family Health 

3(2-2-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ  

Integration for Professional 

Innovation 

3(0-6-3) 

324428 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

3(2-2-5) 327424 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

327433 การศึกษาเฉพาะทางสขุศึกษา 

และส่งเสรมิสุขภาพ 

Special study in Health 

Education and Health Promotion 

2(1-2-3) 327453 การวางแผนและประเมินผล

โครงการส่งเสรมิสขุภาพ 

Program Planning and Project 

Evaluation in Health Promotion 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective  

3(X-X-X) 327471 การศึกษาเฉพาะทางสขุศึกษา

และส่งเสรมิสุขภาพ 

Special study in Health 

Education and Health 

Promotion 

1(0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective  

3(X-X-X) 32746X วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(X-X-X) 

   XXXXXX รายวิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 14 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

327491 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หน่วยกิต  

 

327472 การฝึกงาน * 

Professional Training   

6 หน่วยกิต 

327492 การศึกษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หน่วยกิต  327473 การศึกษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

327493 สหกิจศกึษา * 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต  

 

327474 สหกิจศกึษา * 

Co – operative Education   

6 หน่วยกิต 

 รวม               6 หน่วยกิต  รวม              6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 

Associate Professor Katekaew Seangpraw, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเกษแก้ว เสียงเพราะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34513001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email katekaew.se@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (นานาชาติ)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย  

Choowanthanapakorn, M. and Seangpraw, K. (2020). Factors that Related to Decision Making on 

Thai Traditional Massage Services in the Elderly, Phayao Province. Journal of Health 

Education, Volume 43 Number 1, page 87-99. 

Auttama, N. and Seangpraw, K. (2019). Factors Predictor Health Literacy among Older Adults 

with Risk Hypertension Disease, Phayao Province. Journal of Health Education, Volume 42 

Number 2, page 75-85. 
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Tonchoy, P. and Seangpraw, K. (2019). Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among 

Lychee Farmers, Phayao Province. Journal of Health Education. Volume 42 Number 1, 

page 119-134. 

Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy, P. and Pudpong, S. (2018). A model development of 

community participatory in holistic health promotion for elderly in rural area of Phayao 

province. Journal of Public Health, Volume 48 Number 2, page 113-126. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขค า 

Assistant Professor Taweewun Srisookkum, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวทววีรรณ ศรสีุขค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email toon8066@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 เกียรตบิัตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก  

โรงพยาบาลส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2556 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป   

(การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเจรญิพันธุ์และวางแผนประชากร)

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พิษณุโลก 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก 

mailto:toon8066@hotmail.com
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ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์, 

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้             

และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive 

Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ ์และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัย

เพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า และรัตนา ทรัพย์บ าเรอ. (2562). ปัจจัยทางประชากร ความสามารถของตนเอง

และความฉลาดทางสุขภาพในการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เครอืข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา (7-8 กุมภาพันธ์ 2562), หนา้ 1044-1063.  

ทววีรรณ ศรสีุขค า และสมคิด จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถานพยาบาล

แบบมีสว่นร่วมส าหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -

สิงหาคม 2562), หนา้ 307-319.  

เสนีย์ พระโพธิ์ และทววีรรณ ศรสีุขค า. (2562). การพัฒนารูปแบบการท างานของพยาบาลชุมชน 

ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารส านักงานควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี, 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 5-18.  

Danai Jearakul, Orathai Srithongtharn, Taweewun Srisukham, and Aomtip Ponboobpha. (2020). 

The development of changing Health behavior program at-risk people for diabetes 

mellitus in the area of disease prevention and control region 10th Ubon Ratchathani. 

Journal of Public Health and Development, Volume 18 Number 3, page 28-37. 

Srisookkum, T. And Sapbamrer, R. (2020). Health Symptoms and Health Literacy of Pesticides 

Used among Thai Cornfield Farmers. Iran J Public Health, Volume 49 Number 11, page 

2095-2102. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

Assistant Professor Tienthong Takaew, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email Tienthong.tk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ ์และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัย 

เพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218. 

ประภัสสร ศรีนวลวงค์ และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ของผูร้ับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัย

และพัฒนา” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร (26 กรกฎาคม 2562), หนา้ 49-60. 
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ประวัติ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงิน จันทรมณี 

Assistant Professor Namngern Chantaramanee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายน้ าเงิน จันทรมณี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Namngern19@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2550 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลงานวิจัย 

ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผอ่ง, พรรณวดี  

 สิงหแ์ก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศิต ทอนช่วย, น้ าเงิน จันทรมณี และศศวิิมล  

 บุตรสีเขยีว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือน

ของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป), ปีที่ 4 

ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 38-42. 
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ธราดล โพธิษา, น้ าเงิน จันทรมณี และทวีวรรณ ศรีสุขค า. (2564). ปัจจัยท านายความรว่มมอื                           

ในการใชย้าของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา.                       

วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2 (เดือนเมษายน – เดือนมถิุนายน 2564), หน้า 400-411. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร ่

Assistant Professor Boonlue Chimbanrai, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31103005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email boonluechim@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการระบาด)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

น้ าเงนิ จันทรมณี, ณัฐพล ทนุดี และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2561). ผลของโปรแกรมการจัดการด้านการยศาสตร์

ต่อการแก้ไขอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้จากการท างานของกลุ่มสตรปีักผ้าชาวไทยภูเขา 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, 

หนา้ 133-143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

 Assistant Professor Patipat Vongruang, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Patipat7@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
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ธนวัฒน์ สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคดิ จูหว้า. (2562). ผลของ 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏีความสามารถตนเอง 

และแรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศกึษาต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง.  

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93. 
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และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้า 92-103. 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 
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ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 2034-2046. 
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เจนจริา ชอบธรรม, ปฏิพัทธ์ วงศเ์รือง, ณรงค ์ใจเที่ยง และสมชาย จาดศรี. (2563). แนวโน้มทาง
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, หน้า 25-35. 

ภาณุมาศ ค าชุม และสมชาย จาดศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการใหท้ันตสุขศกึษาที่มตี่อประสิทธิผล

การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ที่ 8 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 856-868. 
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ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55403900XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email sake_115@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย  

ปิยะวดี ศรวีิชัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. (2564). การใชป้ระโยชน์กากตะกอนน้ าเสียจากโรงงานผลิต

แป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ                                

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2564),                        

หนา้ 1-11. 
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รณรงค ดวงเกิด, เสกสรรค ทองติ๊บ, ณัฐวัชร ดานไพบูลย์, พิษณุรักษ กันทวี, รัตนสุดา ทนันปา และ 

อนงคศลิป ดานไพบูลย. (2564). การเขาถึงระบบบริการสุขภาพของชุมชนพืน้ที่ชายแดน

ประเทศไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี. 

วารสารควบคุมโรค, ปที่ 47 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564), หนา้ 72-85.  

เสกสรรค ทองติ๊บ. (2562). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูญเสียการได้ยินของผู้

ประกอบอ าชีพท าครกหนิ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562), หนา้ 80-93.  

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และพงศธร ศลิาเงิน. (2562). การประเมินระดับเสียงในที่ท างานของผูป้ระกอบ

อาชีพแกะสลักหินและท าครกหิน จังหวัดพะเยา. วารสารการแพทย์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ, 

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562), หนา้ 38-47.  

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 

 เสียงดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ของผู้ประกอบอาชีพท าครกหิน จังหวัดพะเยา.  

 ศรนีครินทร์เวชสาร, ปที่ 34 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2562), หนา้ 155-160.  

Sangkham, S., Thongtip, S., and Vongruang, P. (2021). Influence of air pollution and 

meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region 

and Air Quality during the Outbreak. Environmental Research (June 2021), Volume 197 

Number 2021, Article number 111104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104. 

Srivichai P. and Thongtip S. (2021). Optimization of mixing speed and retention time affecting 

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology (May – Jun), Volume 43 Number 3, 

page 767-773. 

Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P., and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Sangkham, S. and Thongtip, S. (2020). Prevalence and risk factors of musculoskeletal symptoms 

among municipal solid waste workers in Phayao Province, Northern Thailand. Journal of 

Medical Technology and Physical Therapy, Volume 32 Number 1 (January – April 2020), 

page 110-130.  
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Sapbamrer, R., Thongtip, S., Khacha-ananda, S., Sittitoon, N., and Wunnapuk, K. (2020). 

Changes in lung function and respiratory symptoms during pesticide spraying season 

among male sprayers. Archives of Environmental and Occupational Health, Volume 75 

Number 2, page 88-97.  

Thongtip, S., Sangkham, S., and Sukpromson, R. (2020). Factors associated with occupational 

hearing loss among stone-mortar workers in Phayao Province, Northern Thailand. Journal 

of Health Science and Medical Research, Volume 38 Number 3, page 213-219.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2020). 

Crystalline silica exposure and air quality perception of residents living around home stone 

factories. SAINS MALAYSIANA, Volume 49 Number 3, page 573-581. 

Thongtip, S., Siviroj, P., Prapamontol, T., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., Nangola, S., and 

Khacha-ananda, S. (2020). A suitable biomarker of effect, club cell protein 16, from 

crystalline silica exposure among Thai stone-carving workers. Toxicology and industrial 

health, Volume 36 Number 3, page 287–296.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Prapamontol, T., Wisetborisut, A., and Khacha-ananda, 

S. (2019). Effect of high silica exposure on respiratory disorders among stone-mortar 

workers in Northern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health, Volume 50 Number 2, page 401-410.   

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2019). 

Association of health-related quality of life with residential distance from home stone-

mortar factories in Northern Thailand. EnvironmentAsia, Volume 12 Number 3, page 140-

150.  
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3317 

Email koolsabuy@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิจัย  

อภิชญา พอสม และอนุกูล มะโนทน. (2564). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลแมตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 464-465.  

อริสรา บุญรักษา และอนุกูล มะโนทน. (2564). ปัจจัยที่มผีลตอ่การหกล้มในผู้สูงอายุต าบลแม่องิ 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา

วิจัย ครัง้ที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 409-411.  
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ธนวัฒน์ สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคิด จูหว้า. (2562). ผลของโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏคีวามสามารถตนเองและแรง

สนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านรอ้ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการ

สาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93. 

อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหวา และรุง วงศวัฒน์. (2562). การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง. วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3, หนา้ 106-117. 
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สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email aomm_ph@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2558  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงานวิจัย 

ดารินทร์ ทองวันดี และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2563). การส ารวจสุขาภบิาลอาหารในโรงอาหาร: 

กรณีศกึษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หน้า 440-448. 

อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่. (2563). ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ 

เทศบาลเมอืงพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการด้าน
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หน้า 425-439. 

อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์, ดลวัฒน์ ธรรมจันทา, วาสิตา ผาทอง, ศริิวรรณ เจริญทิม และเสาวลักษณ์ 

บุญฟ้าฮ่าม. (2562). การเปรียบเทียบอุณหภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่.  

 การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 

“วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (20 เมษายน 2562)  

 ณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 342-348. 

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 38-42. 
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ประวัติ 

นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

Ms.Sunanta Tangnitipong 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31201013XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email tatilookmoo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เภสัชวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์                     

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive 

Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202. 
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ทวีวรรณ ศรีสุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา    

ตั้งนิติพงศ์ และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 

ธัญญารัตน เสนาธรรม, ณรงค ใจเที่ยง, ปฏิพัทธ วงคเรอืง, กิตติยา ไทยธวัช, สุนันทา ตั้งนิติพงศ, 

เทพนฤมิตร เมธนาวนิ, แสงชัย วงศมานะกูล และวิชัย เทียนถาวร. (2563). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงโรงพยาบาลแพร่ จังหวัด

แพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2563), หนา้ S1-S14. 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวเกษแก้ว 

เสยีงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

สุขศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวทวีวรรณ   

ศรสีุขค า 

36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติบัตรการ

ปฏบัิติการฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง

พยาบาลเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

 

 

 

ประชากรศึกษา 

การเจริญพันธุ์และวางแผน

ประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 

สิรินธร ขอนแก่น 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี พะเยา 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

276 



277 
 

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

    ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตรแ์ละ

ผดุงครรภช์ั้นสูง 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี พิษณุโลก 

     

3 นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ. 

 

 

 

 

สุขศกึษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

4 นายน้ าเงิน จันทรมณี 36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรมทางการแพทย์ 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

360 360 360 360 360 

5 นายบุญลอื ฉิมบ้านไร่ 31103005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิทยาการระบาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

    ส.บ. 

 

ส.บ. 

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

     

6 นายปฏพิัทธ์ วงค์เรอืง 15799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

7 นายประจวบ แหลมหลัก 36405003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

ศ.บ. 

 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

 

 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุข 

การศึกษานอกระบบ 

 

บริหารสาธารณสุข 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

8 นายสมคดิ จูหว้า 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

ส.บ. 

 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

120 120 120 120 120 

9 นายสมชาย จาดศรี 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

10 นายเสกสรรค์ ทองต๊ิบ 55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เวชศาสตรช์ุมชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

11* นายอนุกูล มะโนทน 36407000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การสง่เสริมสุขภาพ 

บรหิารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

12 นางสาวอรัณย์ภัค   

พิทักษ์พงษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

360 360 360 360 360 

13 นายประกาศิต ทอนช่วย 15601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

14 นายสุทธิชัย ศิรนิวล 36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

15 นางสาวปิยะวดี ศรวีิชัย 35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

วิทยาศาสตรอ์นามัย

สิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

16 นางสาวศศิวิมล   

บุตรสเีขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

360 360 360 360 360 

17* นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์ 35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตรช์ุมชน 

การสง่เสริมสุขภาพ 

 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

18 นายกฤษฎา สารทอง 15601001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

360 360 360 360 360 

19* นายณรงค์ ใจเท่ียง 

  

15601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

สุขศกึษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกรกิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

20 นายศราวุฒิ แสงค า 13413000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

21 นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว 14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

วท.บ. 

วิศวความปลอดภัย 

และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

360 360 360 360 360 

22 นางสุรางคนา ไชยรินค า 35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตรแ์ละ

ผดุงครรภช์ั้นสูง 

การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม 

ราชชนนี อุตรดิตถ์ 

360 360 360 360 360 

23 นางอรทัย เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จติวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หาวิทยาลัยมหดิล 

360 360 360 360 360 

24 นางสาวจุฑามาศ ตามเพิ่ม 16699001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

360 360 360 360 360 

25 นางสาวชุมาพร รถสดีา 34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

พิษวิทยา 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

26* ว่าที่รอ้ยตรหีญิงนิศารัตน์   

อุตตะมะ 

 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

การวิจัยและการจัดการ 

ดา้นสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

27 นางสาวเนตรนภา   

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

28 นางสาวปุณญิสา ผุดผ่อง 15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

29 นางสาวพรพนา สมจิตร 15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

30 นางสาวพรรณวดี สงิหแ์ก้ว 35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

31* นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ์ 31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวิทยา 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชมุชน 

ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษา 

วิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 - มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข และการออกแบบ

นวัตกรรม 

- มีความรูพ้ืน้ฐานดา้นการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

- มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีคุณธรรม จรยิธรรมในการด ารงชีวติ และจติอาสา 

2 - มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  การสาธารณสุข และศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้เรื่องการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสาธารณสุข 

- มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และการวิเคราะห์นวัตกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

- มีทักษะการใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลในการน าเสนอ 

- มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3 - มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนทุก

ช่วงวัย  

- มีภาวะความเป็นผู้น า ผูต้าม และทักษะในการท างานเป็นทีม 

- สามารถวางแผนและสื่อสารด้านสุขภาพกับประชาชน ชุมชน เครือข่ายใน

ชุมชนได้ 

- สามารถประเมินสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ สาเหตุของพฤติกรรม ปฏิบัติการบ าบัดโรคเบื้องต้น และการสร้าง

เสริมสุขภาพได้ 

- สามารถวางแผนโครงการภายใต้แนวคิดสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างเสริม

สุขภาพได้ 

- มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การปฏิบัติงาน 

4 - มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถ

ประยุกต์ใชใ้นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพได้ 

- มีทักษะการสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง น าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานและพัฒนางานได้ 
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ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

- สามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพในการออกแบบโปรแกรม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน  

- ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  

 

 

 

 

 


	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	โครงสร้างหลักสูตร
	แผนการศึกษา
	อาจารย์ประจำหลักสูตร
	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

