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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Health
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 1203
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
: Bachelor of Public Health Program in Community Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
ส.บ. (อนามัยชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community Health)
B.P.H. (Community Health)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.............................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที.่ ..........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข หรื อ นั ก สาธารณสุ ข ชุ ม ชน ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ บาล
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สถาบัน สานัก หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8.2 นักจัดการสุขภาพด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 นักพัฒนาด้านสุขภาพชุมชนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 นักวิจัย หรือผูช้ ่วยนักวิจัย ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานสาธารณสุขในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
8.6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน
8.7 งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวเกษแก้ว
เสียงเพราะ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34513001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.

2

นายสมชาย จาดศรี

36498001XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3

นายสุทธิชัย ศิรินวล

36409003XXXXX

อาจารย์

4

นายกฤษฎา สารทอง

1560100XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวเนตรนภา พรหมมา 36703004XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา
สุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์
สุขศึกษา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.ด.
ส.ม.
ส.บ.

อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์

วท.ม.
ส.บ.
วท.ม.
ส.บ.

สุขภาพจิต

สาธารณสุขศาสตร์

อนามัยครอบครัว

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2558
2550
2546
2549
2536
2527
2557
2550
2539
2558
2556
2554
2548
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ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรพนา สมจิตร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15404000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.

โรคติดเชือ้ และ
วิทยาการระบาด

ส.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

ปี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพ
ที่ไร้พรมแดน แนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้มีการปฏิรูป
โครงสร้างแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม
ที่เปลี่ยนไป ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวั ตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวั ย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสูยุคดิจิทัล การเกิดของโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้ อ ม
และภัย พิบัติธ รรมชาติ นอกจากนี้อีก หนึ่งสถานการณ์สาคัญ ที่ท าให้เ กิดการเปลี่ย นแปลงครั้งใหญ่
ทั่วโลก คือ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง
เกิดเป็นต้นทุนจากทั้งความสูญเสียชีวิตและการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบ
ทางอ้ อ มจากความพยายามในการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด โดยในปี 2563 ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.15 ในขณะที่อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ
1.90 หรื อ ประมาณ 7.4 แสนคน และชั่ ว โมงการท างานลดลงร้ อ ยละ 4.3 เหลื อ เพี ย ง 41.6 ชั่ ว โมง
ต่อสัปดาห์ โดยแรงงานที่มีอายุน้ อยและมีการศึกษาสูงจะประสบปัญหาการว่างงานมากกว่าแรงงาน
กลุ่มอื่น นาไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ตามมาอาทิ ด้านสุขภาพจิต สุขภาพกายและทุพพลภาพที่ตามมา
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒ นาฯ ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกาหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานาทางในการ
ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทย มีจุดประสงค์ที่จะ “พลิกโฉมประเทศ” ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนาไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน ” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทย
4 ประการ ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมแห่งโอกาสและ
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ความเสมอภาค การเสริมสร้างวิถีชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเทศไทย
จะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่าง ๆ
อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคของการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth
Industrial Revolution) โลกเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital Transformation) ที่ มี ก ารน าเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลมาใช้
ประโยชน์ใ นภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการดาเนินชีวิตและการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
ภาครั ฐ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง วั ย แรงงานลดลง
เศรษฐกิจผู้สูงวัย (silver economy) การทางานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่ อนาคตของงาน ทาให้งาน
บางประเภทจะหายไป และเกิดงานประเภทใหม่ การเปลี่ย นแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม
คนเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น ค่านิยมการดารงชีวิตเปลี่ยนไป อาทิ การเห็น
ความสาคัญของการศึกษามากขึ้น การไม่นิยมมีลูก การขยายตัวของความเป็นเมือง และภายใน 30 ปี
ประชากรร้อยละ 70 ของโลกจะอาศัยในเขตเมือง หลายเมืองทั่วโลกกาลังมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสาคัญกับการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกัน รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการสุขภาพ การแพทย์ที่ทันสมัย การเพิ่มความสามารถ
ของระบบสาธารณสุข
ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงวางกรอบการพัฒนาการภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน
โดยมีการกาหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ที่สนับสนุนให้การเกิดการพลิกโฉมประเทศไทย 4 ประการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาและสุขภาพ ได้แก่ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพ
มูลค่าสูง การมีมาตรฐานและชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง การบริการ
ความงาม และการส่งเสริมสุขภาวะ การลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ
สาธารณสุขมีคุณภาพ การต่อยอดองค์ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการ
ทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
ระบบสาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุข
อย่างเหมาะสมสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริก ารจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ระบบการศึกษามีคุณภาพ เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ก ารพัฒนาแห่งอนาคต
การปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ยังมีข้อจากัดด้านคุณภาพ
และการเข้าถึง ผ่านการปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา ตลอดจน
รูป แบบการเรีย นการสอนให้ม ีค วามทัน สมัย และสามารถบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย นรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อม
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ทางเทคโนโลยีแ ละความแตกต่า งระหว่า งพื้น ที่ นัก เรีย นในชนบทจานวนมากที่ข าดความพร้อ ม
และไม่ส ามารถเข้าถึ งการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ไ ด้ สามารถพัฒนาทัก ษะส าคัญ และเอื้ อ ต่ อ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์
ในทุกช่วงวัย กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานนโยบายการจัดการกาลังคนภายใต้
สังคมสูงวัย มีความชัดเจนและระบบฐานข้อมูลการจัดการกาลังคนมีประสิทธิภาพ สถาบันทางสังคม
เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จากสังคม
เกษตรกรรมกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนไป
ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกนาเข้ามาใช้ในทุกกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
ที่กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรือ้ รังที่ทาให้ผปู้ ่วยต้องใช้ชีวติ ที่เหลืออยู่ในสภาพคุณภาพชีวติ ทีล่ ดลงอย่างยาวนาน การระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ อาทิเช่น โรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างระดับโลกและในประเทศไทย
รวมทั้งส่งผลกระทบในทุกมิติทุกด้าน อาทิด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น และจะยังคง
ส่งผลต่อไปอีกหลายปี
สถานการณ์ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและงานสาธารณสุขของประเทศ ผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่สาคัญเนื่องจากเป็นผูท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายจิตใจ สังคม และอารมณ์
จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2555 ประชากรที่อยู่ในวัย
พึ่งพิง ได้แก่ เด็ ก และผู้สู งอายุ จะมีจามากกว่าประชากรในวัย แรงงาน จากรายงานของสานัก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พบว่าอัตราการเป็นภาระ (Dependency Ratio) มีแนวโน้ม
เพิ่ม ขึ้น อย่า งรวดเร็ว วัย แรงงานต้อ งรับ ภาระในการดูแ ล ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงสภาพสัง คม เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะครอบครัวและที่อยู่อาศัย ผู้สู งอายุบางส่วนมีความเสี่ย งจะถูกทอดทิ้ ง
ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าบุคคลวัยอื่น ๆ ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
จากสภาพร่างกายและความเสื่อมตามวัย ทาให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังและเพิ่ม ความเสี่ยง
ต่อภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรือ้ รังหรือโรคไม่ติดต่อที่จาเป็นต้องการการดูแลบาบัดรักษา
ใ น ร ะ ย ะ ย า ว โ ด ย พ บ ว่ า ส า เ ห ตุ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ด้ แ ก่ โ ร ค หั ว ใ จ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคไต อัมพาต ปอดอัก เสบ และอุบัติเ หตุ เป็นต้น เป็นเหตุ
ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ภ าวะพึ่ ง พามากขึ้ น และต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลเป็ น จ านวนมาก
และจากการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านดังกล่าวมีผลทาให้ผู้สูงอายุประสบปัญหามากมาย อย่างไรก็ดี
สภาวการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการ สินค้าและบริก าร
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ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึน้ อาทิ
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผูส้ ูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนา
นวั ต กรรม สิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม สู ง วั ย
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคมในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความซับซ้อน
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม
การด ารงชีวิต ของประชากรในแต่ล ะรุ่ น มีก ารปรับ เปลี่ย นที่แ ตกต่ า งกั น ออกไป โดยกลุ่มประชากร
เจนเนอเรชั่นวายที่มีการเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโต
มากับการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล การให้ความสาคัญกับการศึกษา ทาให้มคี วามคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ทางานหรือ
เรียนออนไลน์ ไปจนถึงการซื้อของ ลักษณะนิสัยของประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่ต้องการค้นหาโอกาส
และความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในการทางาน ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากร
เจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร
สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุน แรง
ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียง
วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของ
ประชากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้
ประเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศ
(มี ผู้ ติ ด เชื้ อ ภายในประเทศครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 31 ม.ค. 2563) แต่ ด้ ว ยขี ด ความสามารถในการให้
ความสาคัญต่อการดาเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังของรัฐบาล และการให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของประเทศที่ มีประสิทธิภาพ
ทาให้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-19
ต่ าเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก แม้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยจะประสบความส าเร็ จ ในการ ป้อ งกัน
และควบคุม โรค เมื ่อ เปรีย บเทีย บกับ หลายประเทศทั ่ว โลก ด้ว ยมาตรการด้า นสาธารณสุข
ที่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเข้มงวด ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การดู แลรัก ษาสุ ขภาพและการรัก ษาพยาบาล การขยายตัวของความเป็นเมือง แนวโน้ม เศรษฐกิ จ
การเมื องระหว่ า งประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึ งพฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ตที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
จากความตื่นตัวในการป้องกันการติดต่อ ของโรคโควิด -19 และการดาเนินมาตรการทางสาธารณสุข
อย่ า งเข้ ม งวดเพื่ อ ยั บ ยั้ ง การแพร่ ร ะบาดของโรคโดยการฉี ด วั ค ซี น ให้ ค รอบคลุ ม จ านวนประชากร
ที่ ม ากที่ สุ ด ได้ ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
เพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น แรงกดดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการหลายสา ขา โดยเฉพาะด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ
และการท่องเที่ย วต้ องยกระดั บ มาตรฐานการให้บ ริก าร โดยคานึงถึงความสะอาดและสุ ข อนามั ย
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ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยเร่ ง รั ด ให้ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
การรั ก ษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น จากเชื้ อ ไวรั ส
มีความก้าวหน้ามากขึ้น
แผนพั ฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี
เพื่ อ เป็ น กลไกเชื่ อ มต่อ เป้า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนาสู่การปฏิ บัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และมีพันธกิจ คือ เสริมสร้าง สนับสนุน
และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม
ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และเพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยยึดหลักการ ดังนี้
1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
4) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
5) ประเด็นการปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข
6) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2
7) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
โดยในประเด็นการพัฒนาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
หรือย่อเป็น SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสาคัญ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลก
เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยกาหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) เป็ น แนวทางให้ แ ต่ ล ะประเทศด าเนิ น การร่ ว มกั น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( SDGs) 17
เป้าหมาย จากนโยบาย SDGs ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And WellBeing) การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก วัย
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยจะเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดคี รอบคลุมในหลายเรื่อง เช่น การลดอัตราการตายของมารดา การยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารก
แรกเกิ ด การลดการตาย ทั้ ง จากการตายก่อ นวัย อั นควรจากโรคไม่ ติ ด ต่อ จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
และจากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการยุติการแพร่กระจายของเอดส์
วั ณ โรค และมาลาเรี ย ปั ญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งอนามั ย การเจริ ญ พั นธุ์ แ ละการวางแผน
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ครอบครัว ปัญ หาการเข้าถึ งบริก ารสาธารณสุข และเป้าหมายที่ 4: การศึก ษาที่เ ท่าเทีย ม (Quality
Education) เน้นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับ สนุนโอกาสในการเรีย นรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all) ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และมหาวิท ยาลั ย นอกจากนี้เ ยาวชนทุก คนและผู้ใ หญ่ส่วนใหญ่ต้องสามารถอ่านออกเขีย นได้และ
ค านวณได้ เน้ น ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ าทางเพศในการศึ ก ษา และการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาของผู้ พิ ก าร
ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เพิ่มจานวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับ
การจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการการปฏิรูปงานสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสุขภาพที่มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น การพัฒ นาระบบสุข ภาพในงานสาธารณสุข การพัฒ นาคนจึง เป็น สิ่ง สาคัญ
เพื่อ ตอบโจทย์ อัตรากาลังในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยระบบบริก ารสุขภาพได้มีก ารปฏิรูป
แนวทางในการดาเนิน งานให้ส อดคล้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 ได้กาหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากร
เป็ น เลิ ศ (People Excellence) และการบริ ห ารเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance Excellence)
โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายสาคัญประกอบด้วย ระบบสุขภาพปฐม
ภู มิ ที่ เข้ มแข็ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ พ.ศ. 2562 เศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ เน้ น สถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพแบบ New Normal เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องประชาชน การระบาดโรคโควิด -19 มุ่ ง การควบคุ ม
การระบาดและพั ฒ นาระบบสาธารณสุขในภาพรวมรวมทั้ งการเพิ่ มศักยภาพความมั่นคงทางสุ ขภาพ
ในการจัดการกั บโรคอุ บัติใหม่ โรคอุบัติซ้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า
เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้างความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่และนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตคนไทย ดูแลและลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สู งอายุ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก การยึดหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการสุขภาพ
และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขกับการทางาน โดยเฉพาะผลิตอั ตรากาลังบุคลากรให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนที่มารับบริการให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
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กระทรวงการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี ภ ารกิ จ หลั ก ในเป้า หมายที่ 4
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรีย นรู้ตลอดชีวิต ” และเป้าหมายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกั น โดยได้วางแนวทางตามภารกิจหลัก
4 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกั น
ในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Life Long Learning) ทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า 2) สร้ า งคน
และองค์ ค วามรู้ เพื่ อ ตอบโจทย์ ป ระเทศ สร้ า งนั ก วิ จั ย เพื่ อ ดึ ง ดู ด คนที่ มี ค วามสามารถทั้ ง ของไทย
และของโลก ลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสาคัญ 3) การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่ป ระเทศฐานนวั ตกรรม (Innovation Nation) 4) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent)
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future
Setting) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพคนให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ
และการพัฒนาคนให้มีการศึกษาและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ตลอดจน
สามารถนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพนั้น ๆ ไปสร้างประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย
และในทุกมิติของสุขภาพ จึงจะทาให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ได้อย่างยั่งยืน
หากบุคลากรด้านสาธารณสุข มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่ อนงานสุขภาพ
ของประเทศจะทาให้ก ารพัฒนาระบบสุขภาพมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับ การแก้ปัญ หาที่เ กิดขึ้น
ในสังคมปัจจุบัน ดังนัน้ บุคลากรสาธารณสุขจึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการ
นาองค์ความรู้ไปจัดการสุขภาพในทุกบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย
โดยการนาเทคโนโลยีท างสุ ข ภาพมาใช้ใ นการดูแ ล การส่งเสริม การป้องกั นและฟื้ นฟูสุ ขภาพของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ในเชิงรุก เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต อีกทั้ง
การบูรณาการเรียนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง เช่น จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิช าชีพ (District Health System Management Learning : DHML)
การใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ (Community based learning) เพื่อให้เป็นบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมานะพยายาม ซื่อสัตย์ เป็นสากล ความเฉลียวฉลาด นาองค์ความรู้และสร้างเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพและสอดคล้องความต้องการ
ของสังคมในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ทักษะสังคมและความรอบรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ที่มผี ลต่อการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาอนามัย ชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา เล็งเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) และการพั ฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) หลัก สูตรเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาศัก ยภาพคนให้มี
การศึกษาและมีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านสาธารณสุข ตลอดจนสามารถนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพไปสร้างประโยชน์แก่ประชาชน ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย
และในทุกมิติของสุขภาพ ซึ่งทาให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ได้อย่างยั่งยืน และเน้นให้นิสิต
มีความเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเองตอบสนองต่อความต้องการตามนโยบายของประเทศ
ในเป้าหมายหลายด้ า น และความต้อ งการของกลุ่ ม ผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสีย (Stakeholder) โดยแบ่งเป็ น
3 ระดั บ ประกอบโดย 1. ระดั บ นานาชาติ (International level) พิ จ ารณาจากแนวโน้ม สถานการณ์
สุ ข ภาพระดั บ โลกและมาตรฐานวิ ช าชี พ สากกลของนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในสหราชอาณาจั ก ร
2. ระดับชาติ (National level) พิจารณาจากแนวโน้มสถาการณ์สุขภาพของประเทศไทยและมาตรฐาน
วิชาชีพ สภาสาธารณสุ ข 3. ระดั บ ภูมิภาค (Regional Level) พิจารณาจากความต้อ งการหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นสุ ข ภาพ อาทิ โรงพยาบาลรั ฐ และเอกชนที่ รั บ นิ สิ ต เข้ า ท างาน หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชนที่รับนิสิตเข้าทางาน ผนวกกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามพระราชบัญญั ติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น เน้นใช้วิธีจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในชุมชนจาลองในจังหวัดพะเยาเป็นหลัก
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ขั้ น สู ง สุ ด อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ นั้ น ก็ คื อ ขั้ น ประเมิ น ได้
(E = Evaluating level) เพื ่อ เตรีย มพร้อ มให้น ิส ิต สามารถปฏิบ ัต ิง านด้า นสุข ภาพได้อ ย่า ง
มีป ระสิท ธิภ าพ ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของสั งคมและบริ บทที่ เปลี่ ยนไป โดยความคาดหวั ง
ของนิสิตหลักสูตรฯ นั้น นิสิตจะต้องมีความรู้ ความสามารถสูงสุดในการดาเนินงานจัดการด้านสุขภาพ
ในระดั บ ชุมชนบนพื้ นฐานสามารถบู ร ณาการศาสตร์ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อพั ฒนาการส่ งเสริ มการเรี ย นรู้
การแนะนาและการให้คาปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบาบัดโรค และการฟื้นฟู
สุขภาพเป็นองค์รวม บนหลักความรูค้ วามเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Scientific knowledge
of medicine) และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evident based) ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ แ ละความปลอดภั ย
เป็นสาคัญ ให้ความจริงรักษาความลับ และเคารพในสิทธิในความเป็นมนุษย์ ดาเนินงานด้วยคุณธรรม
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จริ ย ธรรม และการสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพของคนอย่ า งยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และจิตวิญ ญาณ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการทางาน
ด้านสาธารณสุข สามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้การแนะนา
และการให้ค าปรึก ษา การประยุ ก ต์หลัก วิท ยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ
การบ าบั ด โรค และการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพเป็ น องค์ ร วมเพื่ อ ความปลอดภั ย แก่ ป ระชาชนและสั ง คมและ
ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยผ่านการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพด้านสาธารณสุขอย่างมีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถบูรณาการงาน
ในทุกศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับผูอ้ ื่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
จากข้อ มูล การวิเ คราะห์ค วามต้อ งการของสัง คมที่มีต่อ หลัก สูต รสาขาวิช าอนามัย ชุมชน
โดยการเก็บ ข้อ มูล จากหน่ ว ยงานทางสุ ข ภาพ แหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง ภาคโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
ด้านสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต พบว่า สังคม
ยังคงมีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน การติดตามประเมินผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ส าเร็จการศึก ษาจากหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์
ทางด้านสาธารณสุข จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่า
มีบัณฑิตได้งานทา ร้อยละ 80 จากข้อมูลดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่า สังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิต
ทางด้านสาธารณสุข ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจาเป็นต้องผลิ ตบัณฑิตสาขานี้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และเพื่อให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอในการดาเนินการป้องกัน แก้ปัญหาและ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อันจะนามาซึ่งการมีประชาชนที่มีสุขภาพดี
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึ กษาที่มีปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
(Wisdom for Community Empowerment)” มีวสิ ัยทัศน์สาคัญ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน
สู่ ส ากล” มี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ชั ด เจนที่ จ ะมุ่ ง เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม 3 การพั ฒ นาชุ ม ชนเชิ ง พื้ น ที่
(Area Based and Community)” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 ซึ่ ง มี ค วามพร้ อ ม
ที่ จ ะพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการจั ด การพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในด้านสุนทรียภาพ
สุขภาพดี และบุคลิกภาพดี จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย โดยการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นามุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสีย
ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ที่สาคัญได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคลากร นอกจากนั้น
นโยบายระดับคณะยังได้มงุ่ เน้นการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ยั่งยืน
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้บูรณาการ
ตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพันธกิจมีรายละเอียดดังนี้
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1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออกที่มีคุณภาพคุณธรรม
และจริยธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE)
2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล และ
การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
4. บูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย
5. บริหารงานทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ
ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม 30
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
243101
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361203
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
363219
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy
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365210
367202

ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

3(2-3-6)
3(2-3-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์
322903
พยาธิวิทยาทั่วไป
General Pathology

2(2-0-4)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341334
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
324111
การสาธารณสุข
Public Health
324221
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
324262
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
324263
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law
324331
ระบาดวิทยา
Epidemiology
324332
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
324342
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 1
Basic Medical Care I
324372
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
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324444

อนามัยครอบครัว
Family Health

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
324381
อนามัยโรงเรียน
School Health
324382
การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
Health Promotion In Elderly
324483
ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพและสาธารณสุข
English for Health Service and Public Health
324484
การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
Public Health Emergencies Management
324485
สังคมวิทยาสาธารณสุข
Public Health Sociology in Community Development
324486
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
Health Impact Assessment
324487
การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นเร่งด่วน
Help and do the necessary procedure

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั นคุ ณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประสานงานเพื่อให้ จัด การเรีย นการสอนวิ ช าเฉพาะด้ า น
ของคณะวิท ยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ และคณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ ในโครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุก หลั กสู ตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ดาเนินประสานงานจัดการเรีย น
การสอนโดยอาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช านั้ น ๆ ในคณะที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ และ
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ที่ด าเนินการเปิดสอนรายวิ ชาเฉพาะด้ าน โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้ าที่
พัฒนากระบวนการการจัดการเรียน การสอน ก ากั บ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นศาสตร์
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบาบัด โรคเบือ้ งต้น
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการจัด
การเรีย นสอดคล้อ งกับ ข้อ บัง คับ สภาการสาธารณสุข ชุม ชน เกี่ย วกับ หลัก สูต รการศึก ษาวิช าชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ดังต่อไปนี้
1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุข ภาพ
การป้องกั นโรค การควบคุ มโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคล ครอบครัว
และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระทาด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุ มป้องกั นปัจจัย ที่ทาให้เ กิดโรค และลดความเสี่ย งการเจ็บป่วยต่อบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้ องต้ น การดูแลให้ความช่วยเหลือ ผู้ ป่ ว ย
การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
4) การตรวจประเมิ น อาการเจ็ บ ป่ ว ย และการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ การส่ ง ต่ อ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
5) การบูรณาการจัดการสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
การบริหารงานสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ กฎหมายสาธารณสุข ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการให้บริการสุขภาพในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
อนามัยชุมชนเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ชุมชนในการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค การบ าบั ด โรคเบี้ อ งต้ น และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพเป็ น องค์ ร วมบนพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางด้านภูมิหลังประชากรและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมีความจาเป็นต้องมีนักวิชาการ
สาธารณสุขที่มคี วามรอบรู้ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข
อย่าง
เหมาะสม รวมถึ งพั ฒนาระบบกลไก สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนที่เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในสากล
1.2 ความสาคัญ
การจัดทาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จะคานึงถึงลักษณะของ
หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเองตอบสนองต่อปรัชญาและวิสัย ทัศน์ของคณะ และ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ซึ่งเน้นกระบวนการเรีย นรู้โ ดยใช้ปัญ หาและให้ ชุม ชนเป็น หลัก ทั้งนี้จะต้อ งให้
การศึกษาแก่นิสิตให้มีความรู้ความสามารถสูงสุดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเน้นการแก้ปัญหาด้วยหลัก
ปัจจัยทางสังคมกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) การประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสังคมเพื่อป้องกันโรค และการสร้างเสริ มศักยภาพของคนอย่างยั่งยืน อีกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สั งคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญ ญาณ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการ
ท างานด้ า นสาธารณสุ ข สามารถบู ร ณาการศาสตร์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการส่ ง เสริ ม
การเรี ย นรู้ ก ารแนะน าและการให้ ค าปรึ ก ษา การประยุ ก ต์ ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร์ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การตรวจประเมินและการบาบัดโรค และการฟื้นฟูสุขภาพเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน
และสั งคมและตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลัก คุณธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผ่านการฝึก ปฏิบัติด้านวิชาชีพด้านสาธารณสุขอย่างมีโ ลกทัศน์ก ว้างไกล
สามารถบู ร ณาการงานในทุ ก ศาสตร์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้อย่างสร้างสรรค์
จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมที่มตี ่อหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน โดยพิจารณา
จากประเด็ น การพั ฒ นาตามกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals)
หรื อ ย่ อเป็ น SDGs เป็ นเป้ าหมายการพั ฒนาแห่ งสหั สวรรษส าคั ญ ซึ่ งเป็ นกรอบการพั ฒนาของโลก
เพื่อร่วมกันบรรลุก ารพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง ภายใน ปี ค.ศ. 2030 โดยกาหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ล ะประเทศดาเนินการร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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17 เป้า หมาย จากนโยบาย SDGs ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And WellBeing) การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก วัย
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยจะเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดคี รอบคลุมในหลายเรื่อง เช่น การลดอัตราการตายของมารดา การยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารก
แรกเกิ ด การลดการตาย ทั้ ง จากการตายก่อ นวัย อั นควรจากโรคไม่ ติ ด ต่อ จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
และจากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการยุติการแพร่กระจายของเอดส์
วั ณ โรค และมาลาเรี ย ปั ญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งอนามั ย การเจริ ญ พั นธุ์ แ ละการวางแผน
ครอบครัว ปัญ หาการเข้าถึ งบริก ารสาธารณสุข และเป้าหมายที่ 4: การศึก ษาที่เ ท่าเทีย ม (Quality
Education) เน้นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับ สนุนโอกาสในการเรีย นรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all) ประกอบกับข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ทางสุขภาพ แหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งภาคโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากสถาบั น การศึ ก ษาด้ า นสาธารณสุ ข และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จากกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใ ช้บัณฑิต พบว่า สังคมยั งคงมีความต้องการบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน การติดตามประเมินผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามั ย ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ศาสตร์ ท างด้ า นสาธารณสุ ข จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ในปีการศึกษา 2560 - 2563 พบว่า มีบัณฑิตได้งานทา ร้อยละ 80 จากข้อมูลดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่า
สังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิตทางด้านสาธารณสุข ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจาเป็นต้องผลิตบัณฑิ ต
สาขานี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ
ในการดาเนินการป้องกัน แก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อันจะนามาซึ่งการมีประชาชน
ที่มสี ุขภาพดี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อให้นสิ ิตมีความรูท้ างด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นาเสนอข้อมูล การวางแผนโครงการ ปฏิบัติการดาเนินการควบคุมกากับ และ
ประเมินผลโครงการในการแก้ไขและพัฒนาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประสาน
แผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 เพื่อพัฒนานิสิตที่สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัล และสร้างนวัตกรรมสุขภาพที่มปี ระโยชน์ได้
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1.3.4 เพื่อพัฒนานิสิตที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ และ
นาผล ไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1.3.5 เพื่อพัฒนานิสติ ให้มที ักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน บาบัดเบือ้ งต้น
ส่งต่อ และฟื้นฟู
1.3.6 เพื่อพัฒนานิสิตสามารถสื่อสารความรู้ทางสุขภาพและทางวิชาการอย่างหมาะสม โดยมุ่งเน้น
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ
แก่ประชาชนในชุมชนได้
1.3.7 เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ตลอดจน
การทางานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองให้มีภาวะความเป็น
ผูน้ า และสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองได้
1.3.8 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะ
ความพร้อมด้านสังคมที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเอง และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขได้
PLO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องได้
PLO 3 ผู้เ รีย นสามารถออกแบบ รวบรวม วิเ คราะห์และนาเสนอข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านสาธารณสุขและการจัดการสุขภาพชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลได้
PLO 4 ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
บาบัดโรคเบือ้ งต้น ส่งต่อและฟื้นฟูสภาพได้
PLO 5 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพและทางวิชาการ ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้
PLO 6 ผู้เรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการทางานเป็นทีมในฐานะผู้นาและสมาชิก
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO 8 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางสุขภาพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ มี ม าตรฐานตามที่ สกอ. และ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ มคอ 1
ก าหนด สอดคล้องกั บ นโยบายของ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา สอดคล้อ งกั บ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
( 1) เ ที ย บ เคี ยง แ ละ พั ฒนา
หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามมาตร
ฐานสากลและสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ 1
(3) ติดตามความต้องการของ
ผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
(4) สร้ า งความร่ ว มมื อ และ
เครือข่ายกับสถาบันวิชาการใน
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐาน
2. แผนการพั ฒนาการจัด การเรียน (1) พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อนโดย
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 6 ด้ า น เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 6
ของ สกอ. และ มคอ 1
ด้าน
( 2) พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ส าคั ญ และการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองของนิสิต การรับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นของนิสติ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
(1) เอกสารหลักสูตร
(2) เอกสารประกอหลักสูตร
(3) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
(4) รายงานผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจในการใช้
บั ณ ฑิ ต ของหน่ ว ยงานผู้ ใ ช้
บัณฑิต

(1) จานวนแผนงาน/กิจกรรม
การพั ฒนาอาจารย์ ผู้ ส อน
ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง
6 ด้าน
(2) สัมมนาการจัดการเรียน
การสอน
(3) การจั ด ระบบการวั ด
และประเมินผลการเรี ย นรู้
โดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
(4) การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
วิชาการและศึกษาดูงาน
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

3. แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม (1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง ภาค เป็ น ไปตามมาตรฐาน สกอ.
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
(2) บูรณาการการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข กับ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร
การบริ ก ารวิ ช าการ และการ
วิจัย
( 3) จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ นให้ นิ สิ ตฝึ ก
ทั ก ษะและ ความช านาญใน
วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
ต่ อ เ นื่ อ ง ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
(4) พัฒนากระบวนการจั ดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่เน้น
การมีส่วนร่ วมของบุ คลากรใน
สถานพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข หน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน
( 5) พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร
สาธารณสุ ข ของอาจารย์ ใ ห้
ทันสมัย

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการ
สอนและการวัดประเมินผล
การเรียนรู้
( 5) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
อา จ า ร ย์ แ ละ นิ สิ ต ต่ อ สิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรียนการ
ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ
( 2) ร า ย วิ ช า ที่ จั ด ใ ห้ มี
การบู ร ณาการการจั ด การ
เรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
กั บ กิจ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
การบริ ก ารวิ ช าการ และ
การวิจัย
(3) ร้ อ ยละของรายวิช า
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นิสิตฝึก
ทั ก ษะและความช านาญ
ในวิชาชีพอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง
(4) ร้อยละของสถานพยาบาล
หน่ วยงานราชการ และ
องค์กรเอกชนที่เป็นแหล่งฝึก
ที่ บุ ค ล า ก ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ในการจัดการเรียนการสอน
(5) ร้อยละของอาจารย์ และ
ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกที่ได้รับ
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการ
สาธารณสุขในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดั บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เ คยถู ก ตัด ชื่อออก หรือถู ก ไล่ออกจากสถาบันการศึก ษาใด ๆ เพราะความผิ ด
ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
2.2.6 เป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 ว่าด้วยการจัดการศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ต ใหม่ ต้ อ งพบกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทั้ง ด้ า นการเรี ย น สั ง คม ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิม
การใช้ชีวติ อิสระที่มากขึ้น หากขาดการชีน้ า หรือการเตรียมความพร้อม ได้แก่
2.3.1 พื้ น ฐานด้ า นภาษาอั ง กฤษ การปรั บ ตั ว ด้ า นวิ ช าการและความถนั ด เฉพาะด้ า น
พืน้ ฐานวิชาชีพสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
2.3.2 การปรับตัวด้านจิต อารมณ์ สังคม
2.3.3 นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ ค รอบครั ว ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม มี ฐ านะเศรษฐกิ จ
ทางครอบครั ว ในระดั บ กลางและยากจน นิ สิ ต จึ ง ประสบปั ญ หาทางการเงิ น ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการศึ ก ษา
ค่าใช้จ่าย ที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ทาให้ต้องกู้ยืมเงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ตลอดหลักสูตร ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตกลุ่มดังกล่าว
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะจั ด ท าโครงการเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1
ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 2-3 สัปดาห์ ดังนี้
2.4.1 ด้านวิชาการ มีก ารปรับ พื้นฐานความรู้ ภ าษาอัง กฤษพื้น ฐาน จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ และความรูว้ ิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์) และมีการปรับปรุงแผนการศึกษาโดยเปลี่ยนแปลง
หมวดรายวิช าเฉพาะด้า น กลุ ่ม วิช าพื้น ฐานวิช าชีพ สาธารณสุข ให้นิสิ ต เรีย นในปีก ารศึก ษาที่ 1
ภาคการศึก ษาปลาย เพื่อ ให้นิสิต มีค วามรู้ค วามเข้า ใจและวิธีก ารดาเนิน งานทางด้า นสุขภาพและ
อนามัยชุมชนในสาธารณสุขไทย
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ จานวนนิสติ ที่เข้าร่วมปรับพืน้ ฐานความรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.4.2 ด้านการปรับตัว มีการอบรมจริยธรรมเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวในการดาเนินชีวติ
อยู่ใ นสถาบันการศึก ษาอย่างเหมาะสม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ จานวนนิสิตที่เ ข้าร่วมอบรมจริย ธรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.4.3 จั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 1-4 ส่ ง เสริ มให้ มี
กิจกรรมนิสิตที่ทาร่วมกันทุกชั้นปีและจัดให้มีกิจกรรมระหว่างอาจารย์ มีการจัดให้มีนิสิตใหม่พบพี่สายรหัส
(นิสิตรุ่นพี่) (mentoring system) หรือทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างจิตอาสาการพัฒนา
ตนเอง และช่วยเหลือสังคม
2.4.4 จัดหาทุนการศึกษาสาหรับ นิสิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหางานเสริมรายได้
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับนิสติ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
120
รวม
120
240
360
480
480
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดรายรับ
2565
2566
2567
2568
2569
ค่าลงทะเบียน
2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000
รวมรายรับ
2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย
1.งบบุคลากร
2.งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
3.งบดาเนินการ
(ค่าใช้สอยและวัสดุ)
4.งบดาเนินการ
(สาธารณูปโภค)
รวมค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
(สูงสุด)

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
4,800,000 4,900,000 5,100,000 5,200,000 5,400,000
45,000

45,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

350,000

350,000

350,000

2,400,000

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

7,545,000 7,645,000 7,900,000 8,000,000 8,200,000
31,000

32,000

32,000

33,000

34,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตปรับปรุง
พ.ศ. 2565

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

30

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

96

96

30

32
14

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ อว.

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ พื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
21.2 กลุม่ วิชาสาธารณสุข
2.2 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะ
2.2.1 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุม่ วิชาฝึก
ประสบการณ์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2564

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 44 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต

30
36

18
64
54
10

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6

6

6

120 หน่วยกิต

120

132

132

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)

30
001102
001103
001104
001205

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community
Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สูก่ ารเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)

31
003306

บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242101
หลักเคมี
Principle Chemistry
243101
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
244104
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

322903
324111
324312
361203
363219
365210
367202

(2) กลุ่มวิชาสาธารณสุข
พยาธิวิทยาทั่วไป
General Pathology
การสาธารณสุข
Public Health
สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
Mental health and counseling in health
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

3(0-6-3)

96 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)

18 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
324221
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
324222
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Promotion Community
324323
อนามัยชุมชน
Community Health
324424
โภชนศาสตร์
Nutrition

324331
324332
324333
324334

324435
324436

324341

64 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

1.2 กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
ทางด้านสาธารณสุข
14 หน่วยกิต
ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
Biostatistics and Computer for Public
Health
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
1.3 กลุ่มตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ้ งต้นการดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
11 หน่วยกิต
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 1
2(1-2-3)
Basic Medical Care I
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324442
324443
341334

324351

325101
329101

324161

324262
324263

324264

324465

การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 2
Basic Medical Care II
อนามัยครอบครัว
Family Health
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข
Food sanitation management and
Consumer Protection in Public Health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health

7 หน่วยกิต
1(1-0-2)

1.5 กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน
Planning and Evaluation in Community
Health
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
สาธารณสุขProfessional Ethics and Public
Health Law
การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ
สารสนเทศด้านสาธารณสุข
Health Information Management and
Public Health Information Systems
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics

12 หน่วยกิต
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
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(2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
324271
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพ
Practicum of health situation analysis
324372
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration
*324473
ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
*324474
การศึกษาอิสระ
Independent Study
*324475
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
หมายเหตุ * นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

10 หน่วยกิต
1(0-3-2)

3(0-9-5)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
241111
243101
324111

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
การสาธารณสุข
Public Health
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
242101
244104
324161

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
หลักเคมี
Principle Chemistry
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน
Planning and Evaluation in Community
Health
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205

003203
324221
324263
329101
363219
367202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
003204

324222
324262
324264

324271

325101
361203
365210

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Promotion Community
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ
สารสนเทศด้านสาธารณสุข
Health Information Management and
Public Health Information Systems
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพ
Practicum of health situation analysis
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
รวม

1(0-2-1)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

1(0-3-2)

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
322903 พยาธิวิทยาทั่วไป
General Pathology
324312 สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
Mental health and Counseling in Health
324323 อนามัยชุมชน
Community Health
324331 ระบาดวิทยา
Epidemiology
324334 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
Biostatistics and Computer for Public Health
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
003306
324332
324333
324341
324372
341334
324351

บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น1
Basic Medical Care1
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข
Food sanitation management and
consumer protection in public health
รวม

3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
324424 โภชนศาสตร์
Nutrition
324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
Senior Project in Community Health
324436 สัมมนา
Seminar
324442 การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 2
Basic Medical Care II
324443 อนามัยครอบครัว
Family Health
324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
*324473

ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
*324474 การศึกษาอิสระ
Independent Study
*324475 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทั กษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวติ ประจาวัน
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
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง 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
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
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 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวติ การดารงชีวติ บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต
ในสั ง คมและชุ ม ชน การจั ด การทางสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจ บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเอง
ในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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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 andLifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเ คราะห์ หลักการคิด อย่ า ง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต 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 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรูช้ ุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็น ทีม การแสดงออกในที่ส าธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์ และ
การด าเนิ น การตามแผนในการท างานเป็ น ที ม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมาย
ในการด ารงชีวิ ตในสั ง คม การร่ว มมือ และปรั บ ตั วเข้ ากั บ สภาพแวดล้ อ มที่เ ปลี่ย นแปลง ความเป็ น
พลเมืองที่รับผิด ชอบต่อสั งคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญ ของเอกลักษณ์ที่ดีงาม ของ
สังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
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
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปั ญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต การค้นหาปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ มของชุ มชน การวางแผนและดาเนิ นโครงการทางด้า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พืน้ ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรมทางการเงินสาหรับ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทั ล กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ แนวคิดการสร้ า งผลงานด้วยกระบวนการคิ ดเชิง ออกแบบ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
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
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่ การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 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
241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
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Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ
สารสัมพันธ์ 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

ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม
พัน ธุศ าสตร์ วิว ัฒ นาการ ความหลากหลายของสิ ่ง มีช ีว ิต โครงสร้า งและหน้า ที ่ข องพืช และสัต ว์
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

ฟิสกิ ส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัดจลศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลัง
ของร่างกาย คุณสมบัติการหยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์ และ
ทัศนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบือ้ งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสกิ ส์ของรังสี ฟิสกิ ส์ของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational mation, work,
energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechamics and physical
properties of the fluid, physics of breathing, heat and thermodynamic, waves sound and hearing, optics
and optical intruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of
nuclear medicine
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322903 พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
General Pathology
ศึกษาพยาธิวิทยาทั่วไปและตามระบบ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและ
การซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
การเกิด เนื้องอก โรคติด เชื้อ โรคจากสิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติท างพันธุกรรม
ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบเลือด ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ทอ่
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหายใจ ความผิดปกติของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและความผิดปกติของระบบประสาท
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
2(1-2-3)
Public Health
ประวัติและความสาคัญของงานสาธารณสุข องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหา
ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การคาดการณ์สภาพปัญ หาสุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการดาเนินงานด้านการส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของไทย
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
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324161

การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน
2(1-2-3)
Planning and Evaluation in Community Health
แนวคิดของการประเมิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน หลักการและวิธีการการประเมินผลภาวะ
สุ ข ภาพ การประเมิ น แผนงานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน
การประเมินผลงานสาธารณสุข การประเมินผลกระทบทางสุข ภาพ กระบวนการแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
แบบมีสว่ นร่วม และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
Concepts of assessment, assessment theories, principles and methods of health status
assessment, project health problem assessment in individuals, families, communities, public health
evaluation, health impact assessment, participative health problem solving process and communities
strengthening process
324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยกาหนด
สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิค
การสร้างแรงจูงใจ การชี้นา การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย
ทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏิบัตกิ ารให้สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
Principles and concepts of health education and health behaviors, health literacy,
determinants of health, health education methods, media health education and public speaking, writing
health education lesson plans, motivation techniques, advocacy, basic health communication,
communication personality, community speaking, psychological economic social and cultural factors
toward health behaviors, practical skills for health education and developing health behaviors at
individual, family and community levels
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324222 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2(1-2-3)
Health Promotion Community
แนวคิดและทฤษฎีก ารส่ง เสริ มสุข ภาพ การสร้า งเสริมสุข ภาพตามช่วงวั ย การจั ดการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ดัชนีชี้วัดที่สาคัญของปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ หลักการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คุณภาพชีวิตยั่งยืน หลักประกันสุขภาพ หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบ
สุขภาพอาเภอ การจัดบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง หลักผู้ดูแล ทักษะ
การแจ้งข่าวร้าย ผู้จัดการการดูแล หลักดูแลการปฏิบัติกจิ วัตรส่วนบุคคล การเยี่ยมบ้าน การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การถอดบทเรียน การศึกษากรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพช่วงวัยและพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
Concepts and theories health promotion, health promotion in differently age, holistic health
care management, indicators social determinant of health, principles of community health system
development, sustainable quality of life, health insurance, principles of family medicine in community,
primary care unit, district health system, long-term care services for chronic patients, palliative care,
skill breaking bad news, concept caregiver, care manager, activities of daily living, home visit care,
community participation in health development, lesson learned, case study, practicing health
promotion and health system development in rural and urban community

324262 การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร
การอานวยการ การควบคุมงาน การประเมินผลงาน ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณสุข และระบบสาธารณสุขภาคประชาชน
Concepts, theories, and principles of basic administration, planning, organization, staffing,
directing, controlling, evaluation, public health service in Thailand, regulations related to public health
administration, public health system
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324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
3(2-2-5)
Professional Ethics and Public Health Law
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสั งคม
หลั ก การทางนิ ติเ วชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งในการประกอบวิ ช าชี พ
กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการและการปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมาย
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
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
324264 การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Information Management and Public Health Information Systems
หลัก การและความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลและฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ในหน่วยงานสาธารณสุข การจั ดการข้อมูลสุข ภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านสาธารณสุข
ทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพ การชีแ้ นะสาธารณะด้านสุขภาพ สุขภาพหนึ่งเดียว การสื่อสารยุคดิจิตอล สื่อสาร
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ
Prlnciples and knowledge in data and database system, health data bases in public health
office, data management by computer, applied for geographic information system in health, applied for
artificial intelligent in health, theory health communication, health advocacy, one health, risks and crises
communication in health
324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
1(0-3-2)
Practicum of health situation analysis
การฝึกปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ ระดับสากล ประเทศ จังหวัด การวิเคราะห์
แนวโน้มการกระจายเชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน การเขี ยนบทสรุปสาหรับ
ผู้บริหาร
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Practicum of health data retrieval, international national and provincial level, analysis of trend,
spatial distribution, population at risk in normal and critical situation, report of executive summary
324312 สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
2(1-2-3)
Mental Health and Counseling in Health
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ฝึ ก การซั ก ประวั ติ ตรวจสภาพจิ ต
ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจนวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพ
การจั ด การกั บ สภาวะฉุ ก เฉิ น ทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้ า ใจระหว่ า งแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละผู้ ป่ ว ย การดู แ ลฟื้ น ฟู สุ ข ภาพจิ ต การป้ อ งกัน
การเป็นโรคทางด้านสุขภาพจิต และการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
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

324323 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
การวิเ คราะห์ส ถานการณ์สุขภาพของชุมชน การวินิจฉั ย และการลาดับความสาคัญของ
ปัญหาอนามัยชุมชน การวิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหา การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย
และแผนพัฒนาการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การวางแผนการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยยึดหลักการ
มีส่ว นร่ว มของชุ มชน การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด การประเมิน ผลการด าเนิน งาน การเสนอ
แนวทาง ในการแก้ปัญหาในชุมชน
Community health situation analysis, diagnosis and priority setting of community health
problem, web of causation analysis, using seven- piece tool, formulating health policy and
development plan, participatory planning for problem solving, implementation, evaluation, offering
soluations for community problems
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324331 ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
หลั ก การและแนวคิด พื้นฐานทางระบาดวิท ยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัย ก าหนด
สุขภาพ การกระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย
สถิ ติ ชี พ สถิ ติ ใ นทางระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง โรค การสอบสวนโรค การคั ด กรองโรค รู ป แบบ
การระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้เทคโนโลยี ในการรายงานข้อมูลทางระบาดวิท ยา
การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
Principles and fundamental concepts of epidemiology, natural history of disease,
determinants of health, distribution of disease, measure in epidemiology, types of epidemiological study,
health indicators, vital statistics, statistics in epidemiology, surveillance, epidemiological investigation,
disease screening, types of communicable and non - communicable disease epidemics, using
information technology for epidemiological reports, disaster management and applied epidemiology
to public health
324332 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การเฝ้าระวังโรค แนวคิดการป้องกันและการควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง
โรคอุบัติซ้า โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด
และการบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค
Disease surveillance, concepts of prevention and disease control, infectious diseases, noncommunicable diseases, chronic diseases, re-emerging diseases, emerging diseases, accidents and
injuries, disasters, occupational and environmental diseases, various factors related disease,
immunization all among age group, disease prevention policy, indicators and integration in prevention
and control of diseases
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324333 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลัก การและระเบีย บวิธีวิจัย ทางสาธารณสุข ประเภทของงานวิจัย จริย ธรรมการวิจัย
การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนด ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง
และทดสอบเครื่อ งมือในการวิจัย ประชากรและการคานวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า ง การเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และการเลือกใช้สถิติสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการและ
รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย
Principle and public health research methods; type of studies; research ethics; Problem
and objective formation; Hypothesis statement; variables and conceptual framework design;
formulate and test tools in research; population, sample size and sampling; data collection; statistic
for data analysis; presentation; proposal development and research report; project evaluation
324334 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
Biostatistics and Computer for Public Health
ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและชีวสถิติที่ใช้ในงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ระดับการวัด การเก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ า ง ทฤษฎีขีดจากั ดกลาง การคานวณและการสุ่ มตัว อย่ าง การประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ละการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติแบบไม่อิง
พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล
Fundamental of statistics and biostatistics in public health and medical practices, levels of
measurement, data collection and presentation, probability and probability distribution, population
and sample, central limit theorem, sample size determination and sampling, parameter estimation
and hypothesis testing, qualitative data analysis, quantitative data analysis, variance analysis,
correlation and regression analysis, non-parametric statistics, using software for data analysis
324341 การบาบัดโรคเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
Basic medical care I
การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การยกเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา
ที่เหมาะสม คาศัพท์ทางแพทย์และการสาธารณสุข
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Basic health assessment, precautions, providing basic care to patient or people with health
problem, first aid, lifting and moving patients, basic life support, basic medical care, rehabilitation
and referring for appropriate treatment, medical and public health terminology
324351 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข 1(1-0-2)
Food sanitation management and consumer protection in public health
หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากอาหาร การจัดการและ
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารและร้านค้า การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้า พฤติก รรม
อนามัยของผู้ประกอบและผูจ้ าหน่ายอาหาร การคุ้มครองผูบ้ ริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Food sanitation principle, food borne diseases and health hazard, restaurants and food
shops monitoring and management, contaminants in food and water detection, cooks and food
vendors hygiene behavior, consumer protection and related laws
324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5)
Field Training Integration
การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผน ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล
Practicum of health situation analysis, data collection design, data survey, data analysis,
problems prioritization, planning, health problem alleviated implementation, monitoring and
evaluation
324381 อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิ ด ของการส่ ง เสริม สุ ขภาพเด็ ก วัย เรี ย น ความหมายและความสาคั ญ ของโรงเรีย น
ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริม
สุขภาพนักเรีย นในโรงเรียน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็ก วัยเรี ย นตามแผนพัฒ นา
สุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมินภาวการณ์
เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการได้ยิน การตรวจสุขภาพฟัน การบันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาล
ในโรงเรียน การจัดระดับบริการอนามัยโรงเรียน การประเมินผลการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
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Concepts of school age health promotion, definitions and importance of school health
promotion, objective of health promotion of students in school, policy and goals of school health
promotion in national health plan, roles of health personnel, health check, assessment of growth,
refractions, hearing test, dental check, record card student health, immunization, health education in
school, environmental health in school and first aid rooms in school, level of school health promotion
and evaluation of school health
324382 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Promotion in Elderly
แนวคิ ด สั ง คมผู้ สู ง อายุ ความหมายผู้ สู ง อายุ บทบาทและความส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ ต่ อ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ การวางแผนก่อนเข้าสู่สังคม
สูงอายุ การเตรียมตัวด้านสุขภาพอนามัย โรคของผูส้ ูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ออกกาลังกาย
และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกด้านที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ
Elderly society concepts, definitions of elderly, roles and importance of elderly to family,
community and society, physical and mental development elderly, planning before entering elderly
society, health preparation, nutrition, exercise and mental health elderly, elderly law and privilege,
laws and privilege elderly, arrangement housing facilities for elderly
324424 โภชนศาสตร์
2(1-2-3)
Nutrition
ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน โภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและสาเหตุปัจจัย
ของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสาหรับบุคคลในวัยต่าง ๆ
การจัดการกาหนดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ โภชนบาบัดและผู้ป่ว ยเฉพาะโรค ฉลากโภชนาการ
โภชนาการทางเลื อ ก อาหารสมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า หารเสริ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
การแก้ปัญหาทุพโภชนาการ การวางแผนทางโภชนาการ การประเมินโครงการทางโภชนาการ
Definitions and scope of community nutrition, nutrition and health, malnutrition problems
and related factors, energy and nutrients, nutritional status assessment, nutrition for various age
groups, dietary guidelines for health, diet therapy and specific patients diseases, nutrition labels,
alternative nutrition, herbal food, supplementary food product, food consumption behavior,
malnutrition problems, nutritional planning, evaluation of nutrition programs
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324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวิจัย จริยธรรมการวิจัย การนาเสนอผลงาน
Study and practice of data collection, data analysis, interpreting research results, making
conclusion, discussion, writing complete research reports, writing manuscript, research ethics,
presentation
324436 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
สรุป และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงานอนามัยชุมชน
Literature review, data collection, analysis, report writing, presentations, discussions,
conclusion and answer questions on issues related to community health
324442 การบาบัดโรคเบื้องต้น 2
3(1-4-4)
Basic Medical Care II
การตรวจประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม กลุ่มโรคตามข้อบังคับ สภาการสาธารณสุข
ชุม ชน การวินิจ ฉัย แยกโรค การบาบัด โรคเบื้อ งต้น ในกลุ่ม โรคตามข้อ บัง คั บ สภาการสาธารณสุข
ชุมชน การเย็บบาดแผลที่ไม่สาหัสในตาแหน่งที่ไม่อันตราย การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการ การเก็บ
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การอ่านและแปลผลการรายงานทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น คาศัพท์
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดโรคและการบริการสาธารณสุข
Holistic health assessment, syndrome under the scope of council of community public
health rules, differential diagnosis, basic medical care of syndrome under the scope of council of
community public health rules, suture of simple wound on harmless position (position without danger)
and vaccine preparation for service, specimen collection, reading and interpretation preliminary
laboratory reports, medical care and public health service terminology and communication
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324443 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
แนวคิดพัฒนกิจของครอบครัว ความหมาย ความสาคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และ
เด็ ก งานอนามั ย ครอบครั ว และงานอนามั ย เจริ ญ พั นธุ์ นโยบายงานวางแผนครอบครั วและอนามั ย
การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากรปัจจัยทางประชากรที่กาหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ
ประชากรต่องานอนามัยครอบครัว การวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้คาปรึกษา
ในงานอนามัยครอบครัว การให้บริการสุขภาพและการให้ค าปรึกษาก่อนเริ่ มใช้ ชีวิตคู่ การดูแลหญิ ง
ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การดูแลครอบครัวในวัยต่าง ๆ ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติการ
ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว
Concepts of family mission, definitions, importance and scope 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, effects of population
on family health, health family planning and services, counseling in family health, services and
counseling before marriage, maternal and child health care, family planning, assisted reproductive
technology, caring for family member, pre- school age, school age, adolescent, adult, old age,
practice for maternal and child health care and family health care
324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ปัจจัย ก าหนดอุป สงค์ อุป ทานและการบริก าร
ทางสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในการบริ ก ารทางสุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ แ ละ
การบริโ ภคบริก ารทางสุ ขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับ มหภาคและจุล ภาค การฝึก ปฏิบัติ
เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ความเป็ น ธรรมระบบสุ ข ภาพ
หลักประกันสุขภาพ
Fundamental principles of public health economics, factors determining general commodities’
demand and supply, health care services, consumer behaviors in health care services, relationship
between income and health care consumption, influences of changes in economics towards health,
health insurance and social insurance, public health economics at macro and micro levels, activities for
analysis of contemporary public health economics situation
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324473 ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practicing, learning, enhancing experiences and skills in work related to public health in
government organizations or private sector
324474 การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงานการน าเสนอ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข
Study, data collection, research, analysis, report writing, presentation, discussion in public
health
324475 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practice learning, practical experience, and skills in work related to public health as trainee
in workplace, government organizations or private sector
324482 ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพและสาธารณสุข
3(2-2-5)
English for Health Service and Public Health
หลักการใช้และการประยุกต์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางสาธารณสุขและการแพทย์ คาศัพท์
ด้านบุคลากร องค์กรด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพ การสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริม ป้อ งกัน ควบคุม
โรคและการฟื ้น ฟูส ุข ภาพ หลัก การระบุต าแหน่ง อวัย วะร่า งกายมนุษ ย์ต ามหลัก กายวิภ าคศาสตร์
การประยุกต์ใช้รากศัพท์ในการสร้างคาเฉพาะทางด้านการแพทย์ คาย่อทางการแพทย์ คาศัพท์เทคนิค
ทางการอ่านและตีความค่าผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เกี่ย วกับ บันทึก ผลในทางการแพทย์ การประยุก ต์ใ ช้ภ าษาอัง กฤษในการซัก ประวัติขั้น พื้น ฐาน ทักษะ
ขั้นพืน้ ฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอกรณีศึกษาทางการแพทย์ขั้นพืน้ ฐาน

60
Study of principles and applications of English communication skills in medicine and public
health and medicine, as terms of public health personals, organizations, health system, public health
crisis, health promotion, prevention and control disease and health rehabilitation, principles of
positioning of human body organs according to anatomy, application of etymology to create medical
terminology, abbreviations, medical terminology reading and interpreting results from the medical
laboratory, terminology of essential equipment in medical services, application of English in basic
history taking, basic English language skills in presenting basic medical case studies
324484 การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
3(2-2-5)
Public Health Emergencies Management
ภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ ความเจ็บป่วย ภาวะช็อค การล้มเหลว
ของอวัยวะในหลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย
หลักและแนวทางในการจัดการสาธารณภัย การวางแผนดาเนินการ และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์ก ร การเตรีย มรับ สถานการณ์ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุก ารณ์ หลัก และวิธีก าร
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิ นและสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการและวิธีก าร
ฝึกซ้อมการจัดการสาธารณภัยและแนวทางปฏิบัติ
Emergency and accident in children, adults and elder, illness, shock multiple organ failure,
types, nature of severity of accidents, concepts of disaster, principles and guidelines for disaster
management, action plan and collaboration between organizations, preparing for scene and after
events, principles and methods of casualties in emergencies and disasters for both individual and
group, principles and practice of public management
324485 สังคมวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Sociology in Community Development
หลักการ และทฤษฎีพัฒนาชุมชน ผู้นากับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในมิติสังคม
วิทยาการสาธารณสุข ความหมาย แนวคิด และหลักการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ และการเจ็ บ ป่ว ย ระบบการดูแลสุข ภาพต่ าง ๆ ในสังคม ระบบความเชื่ อเกี่ย วกั บ สุ ข ภาพ
อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อความเจ็บป่วย การวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา การแก้ไขปัญหา
สุขภาพ ด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาทางสุขภาพ
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Principles of community development, leaders and community development, community
development in public health sociology dimension, definitions, concepts and principles of sociology
and anthropology of health and illness, healthcare system in society, belief systems about health,
influence of social factors on illness, sociological analysis of community, health problem solving using
sociological and anthropological concepts
324486 การประเมินผลกระทบสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Impact Assessment
ความหมายและความสาคัญของการประเมินผลกระทบสุขภาพและผลกระทบสุขภาพชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การศึกษาด้านคุณภาพชีวิต หลักเกณฑ์
วิ ธี ด าเนิ น การของการประเมิ นผลกระทบสุข ภาพที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ นโยบายสาธารณะ โครงการหรือ
กิ จ กรรมที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอย่ า งรุ น แรง รวมถึ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทารายงาน ข้อเสนอแนะและมาตรการลดผลกระทบ การติดตามเฝ้าระวัง
ทางสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยง
Definitions and importance of Health Impact Assessment (HIA)and Community Health Impact
Assessment (CHIA), relevant laws in HIA, study of life quality, criterion, methodology of Health Impact
Assessment related to public policy projects or activities leading to serious consequences, environment
and natural resources, writing report health impact assessment, suggestions and measures for health
impact mitigation, health surveillance and risk communication
324487 การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นเร่งด่วน
3(2-2-5)
Assistance and practicum 0f necessary procedure to handle emergency
situation
การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นเร่งด่วนเพื่อให้พ้นจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
การประเมินสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์
การเก็ บ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติก ารเบื้องต้น การแปลผลทางห้องปฏิบัติก ารเบื้องต้น การดูแ ล
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพผูป้ ่วยที่บ้าน การทาคลอดฉุกเฉิน
Assistance and practicum 0f necessary procedure to handle emergency situation,
emergency medical situation assessment, emergency medical situation management, basic specimen
collection, basic laboratory interpretation, providing care to patients, holistic health care, home health
care, emergency delivery
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325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
หลั ก การและแนวคิ ด พื้น ฐานของงานอาชี วอนามัย และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อ มและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน อุบัติเหตุและอุบัติภัยในที่ทางาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกาหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรคจากการประกอบอาชีพ การยศาสตร์อาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบการ การประเมิ น และจั ด การความเสี่ ย งทางอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
การบูรณาการความรูท้ างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่การทางานทางวิชาชีพ
Principles and basic concepts of occupational health and safety, working environment and
condition, accidents and disasters in workplace, control and protection in occupational health and
safety, safety at work with chemicals, organizations, standards, regulations and relevant laws,
occupational disease, occupational ergonomics, health promotion in workplace, occupational health
and safety risk assessment and management, integrating knowledge of occupational health and
safety into professional work
329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
หลั ก การและแนวคิ ด ของอนามัย สิ่ง แวดล้อ ม ผลกระทบของมลพิษ ทางน้ า อากาศ และ
ของเสียอันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้าสะอาด การบาบัดน้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
การจั ด การมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย การควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ การควบคุ ม เสี ย ง และ
การควบคุ ม ความสั่ น สะเทื อ น การสุ ข าภิ บ าลอาหาร การสุ ข าภิ บ าลที่ อ ยู่ อ าศั ย สถาบั น และ
สถานประกอบการ การควบคุมแมลงและพาหะนาโรค การจัดการเหตุราคาญ การจัดการอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ความส าคั ญ ของงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
Principles and concepts of environmental health, effects of water pollution and air pollution
and hazardous waste on the health and environment, water supply management, water and sewage
treatment, solid waste and hazard waste management, air pollution control, noise control and
vibration control, food sanitation, environmental sanitation in community and establishment, insects
and vectors control, nuisance management, environmental health management in community,
importance of environmental health in current situation, greenhouse effects and global warming
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341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
รู ป แบบยาเตรี ย ม วิ ถี ท างการให้ ย า การค านวณขนาดยา ภาษาละติ น ที่ ใ ช้ ใ นใบสั่ ง ยา
กฎหมายยาเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ข้อควรระวังข้อห้ามใช้ และปฏิกิรยิ าระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์
Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language using in
prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse drug
reactions, precaution contraindication and drug interaction of drug effected on human body system
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิ ด รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละปรสิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย การเกิ ด โรค
ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และ
ปรสิตการติดเชื้อ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition and parasites, infection and
host defense mechanism
363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ มหกายวิ ภ าคศาสตร์ และจุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์ ของระบบต่ า ง ๆ
ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
รับความรู้สกึ และอวัยวะรับความรูส้ ึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้าเหลือง
และภูมคิ ุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์
General knowledge of gross anatomy and histology of the human organ system;
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
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365210 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุ ณสมบัติท างเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค
คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุก รรม เทคนิคทางอณูชีววิท ยา
การควบคุม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน ชี ว พลั ง งานศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม
ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid,
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 biochemical testing for biomolecules
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของ
เซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
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
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นางสาวเกษแก้ว
เสียงเพราะ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

34513001XXXXX

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.

2

นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา

36599006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์
สุขศึกษา

เกียรติบัตร
การปฏิบัติการ
ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล
สาหรับพยาบาล
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตร การรักษาพยาบาล
การพยาบาล เบื้องต้น
เฉพาะทาง
พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป
ปร.ด.
ประชากรศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558
2550

สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

2546

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา

2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2553

2557
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
วท.ม.

3

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายน้าเงิน จันทรมณี

36601001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
การเจริญพันธุ์และ
วางแผนประชากร
สาธารณสุขศาสตร์

ส.บ.
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ.
สุขศึกษา
ปร.ด.
วิศวกรรม
ทางการแพทย์
วท.ม.
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ส.บ.
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วท.บ.
อนามัยสิง่ แวดล้อม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก

2531
2527

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2544
2557
2538
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2548
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5

ชื่อ – สกุล
นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

3110300XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.

อายุรศาสตร์เขตร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เคมี

วท.ม.
ส.บ.

6

นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง

15799001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.

7

นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.

ศ.บ.
ส.บ.
ส.บ.

การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550
2559

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา

2539
2536

มหาวิทยาลัยพะเยา

2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2552
2558
2548
2537

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545
2543
2533

2531
2560
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8

ชื่อ – สกุล
นายสมคิด จูหว้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

36499001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ส.ด.
วท.ม.

วท.บ.

9*

นายสมชาย จาดศรี

36499001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ

55403900XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.

วศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาธารณสุขศาสตร์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์
เวชศาสตร์ชุมชน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2545

สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม

2540

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537
2549
2536
2527
2562
2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545
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11

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายอนุกูล มะโนทน

36407000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

12

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

35604521XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

นายประกาศิต ทอนช่วย

15601001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

อาจารย์

ส.บ.
วท.ด.

14

นางสาวปิยะวดี ศรีวชิ ัย

35399002XXXXX

วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.
15

นางสาววรางคณา
กล้าจริง

11007004XXXXX

อาจารย์

D.CM.

สาขาวิชา

การส่งเสริมสุขภาพ
บริหารสาธารณสุข
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม
Clinical Foundation
of Chinese Medicine

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล

2556
2541
2537
2558
2552
2548
2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2563

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548
2548

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

Guangzhou University of Chinese
Medicine

2560
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.CM.

Clinical Discipline of
Chinese and
Western Integrative
Medicine
การแพทย์แผนจีน

วท.บ.
16

นางสาวศศิวมิ ล
บุตรสีเขียว

34601007XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.

วท.บ.

17*

นายสุทธิชัย ศิรนิ วล

36409003XXXXX

อาจารย์

18

นายสรวิศ บุญญฐี

1539900XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
ส.ม.
ส.บ.
วว.
พ.บ.

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Guangxi Medical University

2556

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

2552

มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2550
2539
2560
2556
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

19

นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์

35406001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
วท.บ.

เวชศาสตร์ชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ

20

นางสุรางคนา ไชยรินคา

35504001XXXXX

อาจารย์

ปร.ด
พย.ม.
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ชัน้ สูง

21*

นายกฤษฎา สารทอง

15601001XXXXX

อาจารย์

22

นางสาวจุฑามาศ
ตามเพิ่ม

16699001XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
ส.บ.
วท.ม.
วท.บ.

23

นางสาวจุฬาภัค
ศรศักดานุภาพ

15299005XXXXX

อาจารย์

M.CM.
B.CM.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563
2552
2556
2548

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์

2565
2544
2537

สุขภาพจิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558
2556
2562

มหาวิทยาลัยพะเยา

2557

Guangzhou University of TCM

2562

Guangzhou University of TCM

2559

กิจกรรมบาบัด

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
Internal of Chinese
Medicine
Chinese Medicine
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24

ชื่อ – สกุล
นางสาวชุมาพร รถสีดา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

34006001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.

25
26

27
28

29

นายณรงค์ ใจเที่ยง
ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงนิศารัตน์
อุตตะมะ
นางสาวเนตรนภา
พรหมมา
นางสาวปิยะนุช โลนันท์

นางสาวปุณยภัสร์
ศิรธิ ีราฐิติกุล

15601001XXXXX
15104001XXXXX

อาจารย์
อาจารย์

ส.ม.
ศษ.บ.
วท.ม.

36703004XXXXX

อาจารย์

15599001XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
ส.บ.
M.CM.

อาจารย์

พจ.บ.
M.CM.

16001003XXXXX

สาขาวิชา
พิษวิทยา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สุขศึกษา
การวิจัยและการ
จัดการด้านสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยครอบครัว
Science of Chinese
Pharmacology
การแพทย์แผนจีน
Clinical of Chinese
and Western
Integrative Medicine

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2553
2552
2549

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559
2557
2560

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Guangzhou University of Chinese
Medicine
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Guangxi Medical University

2554
2554
2548
2560
2555
2560
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30

31

32*

33

34

ชื่อ – สกุล

นางสาวปุณญิสา ผุดผ่อง

นายพงศธร ศิลาเงิน

นางสาวพรพนา สมจิตร

นางสาวพรรณวดี
สิงห์แก้ว
นางสาวมนชนก
ชูวรรธนะปกรณ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

15704001XXXXX

16398000XXXXX

15404000XXXXX

35601007XXXXX

15601001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

พจ.บ.

การแพทย์แผนจีน

อาจารย์

วท.ม.

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

อาจารย์

ส.บ.
ส.ม.

อาจารย์

พทป.บ.
วท.ม.

อาจารย์

ส.บ.
วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
M.MS.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการการสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรคติดเชื้อและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการระบาด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Acupuncture
China Medical University
Science
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พทป.บ.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2556
2560
2553
2559
2555
2554
2548
2553
2548
2558
2553
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35

ชื่อ – สกุล
นางสาววิริญญา
เมืองช้าง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

16599002XXXXX

อาจารย์

ส.ม.

การจัดการการสร้าง
เสริมสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์
อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวความปลอดภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชวิทยา

วท.บ.
36

นายศราวุฒิ แสงคา

13413000XXXXX

อาจารย์

ส.ม.
วท.บ.

37

นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว

14303001XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.

38
39

นางสาวสุนันทา
ตั้งนิติพงศ์
นายแสงชัย วงศ์มานะกูล

31201013XXXXX

อาจารย์

35604521XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
พย.บ.
M.CM.

B.CM.

Traditonal Chinese
Medicine Clinical
Foundation
Moxibustion and
Tuina

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

2557
2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Beijing University of TCM

2553
2553
2540
2559

Beijing University of TCM

2556
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40

ชื่อ – สกุล
นางอรทัย เกตุขาว

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

36405004XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
พย.บ.

จิตวิทยาพัฒนาการ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2552
2539

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1

นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นายโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

รองศาสตราจารย์

ลาดับ

3

ชื่อ-สกุล

นางมลินี สมภพเจริญ

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง
วท.ม.
พ.บ.
อว.
วว.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
พ.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.

สาขาวิชา
OB & GYN
สาธารณสุขศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
จุลชีววิทยา
การสื่อสารการเมือง
วารสารสนเทศ

ปี
2528
2535
2524
2545
2541
2536
2534
2531
2547
2540
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ชื่อ-สกุล

4

นางสาวพัชรินทร์ คานวล

5

นายสุรินทร์ ใจมั่น

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

นักวิชาการสาสุข
ชานาญการ

คุณวุฒิ
วส.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ส.ม.
บธ.ม.
ส.บ.
ทล.บ.
ศ.บ.

สาขาวิชา

ปี

การหนังสือพิมพ์

2538

Clinical Epidemiology
สาธารณสุขศาสตร์

2558
2547
2544
2556
2548
2552
2545
2543

สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการทั่วไป
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ให้เรียงลาดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน
1. คุณวุฒิปริญญาโท หรือ เทียบเท่า หรือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรือ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ในการฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นการฝึก
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านการสาธารณสุขในทุกมิติ
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบาบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติจะฝึกที่สถานบริการด้านสาธารณสุข ของรัฐหรือ
เอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาลชุมชนซึ่งจะเน้นการดูแลสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานที่เน้นการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนโดยยึดหลักการ
เรียนรู้จากชุมชน (Community–based learning) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และ
วางแผนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ระดับ
1. การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาอนามัย
ชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น การออกแบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผน
ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล จัดทารายงานการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ เป็นการบูรณาการศาสตร์สาธารณสุข
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ทาความเข้าใจนามาปฏิบัติประมวลผลข้อมูล
การคาดการสถานการณ์แนวโน้มของโรค การวิเคราะห์การกระจายของโรคเชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มผู้ป่วย การนาเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ นาไปสู่การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา วางแผน
และประเมินผล การเขียนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
3. การฝึ ก งานวิ ช าชี พ เป็ น การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ของสาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน
โดยการฝึ ก งานวิ ช าชี พ ตาม พรบ.วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ชุ ม ชน มาตรา 3 ไม่ น้ อ ยกว่ า 450 ชั่ ว โมง
ในการป้องกันควบคุมโรค การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และฝึกปฏิบัติ
ด้านอนามัยชุมชน ประเมินสถานการณ์ การวินจิ ฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน
การติดตามและการประเมินผล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม ซึ่งการฝึก
ปฏิบัติเป็นทักษะเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์และอาจารย์พี่เลีย้ งประจาแหล่งฝึก
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
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4.1.2 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
4.1.3 เคารพในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
4.1.5 สามารถปฏิบัติทักษะทางการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข อย่างเป็นองค์รวม
ทั้งสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
4.1.6 สามารถปฏิบัติทัก ษะทางวิชาชีพด้ านสาธารณสุขชุ มชนได้อย่า งเป็นองค์ ร วม
ครอบคลุมในทุกมิติทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน กลุ่มป้องกันโรค
ควบคุมโรค ระบาดวิทยาสถิ ติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มตรวจประเมิ น การบาบัดโรค
เบื้ อ งต้ น การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู แ ละการส่ ง ต่ อ กลุ่ ม อาชี ว อนามั ย และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
4.1.7 สามารถให้คาแนะนาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การควบคุม โรคการบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน มาตรา 3
4.1.8 สามารถตรวจประเมิน บาบัด โรคเบื้อ งต้น การดูแ ลให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ป่วย
เพื่อการส่งต่อ ตาม พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
4.1.9 สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพ และการปฏิบัติตามแผน การติดตาม การประเมินผล
4.2 ช่วงเวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
Practicum of health situation analysis
324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration
324473 ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training

หน่วยกิต
1(0-3-2)

ชั้นปี ภาคการศึกษา
2
ปลาย

3(0-9-5)

3

ปลาย

6(0-18-9)

4

ปลาย
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รหัสวิชา หน่วยกิต
324271

รายวิชา

1(0-3-2)

ชั้นปี

ภาค
การศึกษา
ต้น

จานวน
ชั่วโมง
96

การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
4
สถานการณ์สุขภาพ
Practicum of health situation
analysis
324372 3(0-9-5) การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3
ปลาย
135
บูรณาการ
Field Training Integration
324473 6(0-18-9) การฝึกงานวิชาชีพ
4
ปลาย
480
Professional Training
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นิสติ เข้าฝึกงานจะกาหนด)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
รายวิชา 324333 ระเบียบวิธีวิจัย รายวิชา 324472 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ และ
รายวิ ช า 324435 ภาคนิ พ นธ์ ด้ า นอนามั ย ชุ ม ชน ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งท างานโครงงานและวิ จั ย กลุ่ ม
ซึ่งเป็นหัวข้อที่เ กี่ยวข้องกับ งานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟู
สุขภาพแบบองค์รวม และพฤติกรรมสุขภาพ โดยนิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของ
นิสิต ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจารายวิชา จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยการดาเนินการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก สูตรกาหนดให้นิสิตที่ฝึก งานวิชาชีพ ตาม พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
ในระบบสุขภาพทุติยภูมิด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบาบัดโรคเบื้องต้น และ
การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และฝึกปฏิบัติในระบบปฐมภูมิด้านอนามัยชุมชน ประเมินสถานการณ์
การวินิจฉั ย การวางแผนงานโครงการสุ ขภาพ การปฏิบัติ ตามแผน การติดตามและการประเมิ นผล
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาได้ตามความสนใจ
ของนิสิตและความต้องการของแหล่งฝึก โดยมีขอบเขตของงานที่สามารถทาเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์พี่เลีย้ งประจาแหล่งฝึก
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คือ การบูรณาการศาสตร์สาธารณสุขร่วมกั บ
สหสาขาวิชาชีพในการการฝึกปฏิบัติวเิ คราะห์สถานการณ์ปัญหาเบือ้ งต้น การออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผน ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุ ข การติดตามและการประเมินผล สามารถเขียนสรุปรายงาน สามารถ
ถอดบทเรียน และนาเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย คือ การนาหลักการทางแนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
มากาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและ
ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรและการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การเลือกใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
การฝึก ปฏิบัติการวิเ คราะห์สถานการณ์สุขภาพ คือ การบูรณาการองค์ความรู้การฝึก
ปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ ระดับสากล ประเทศ จังหวัด การวิเคราะห์แนวโน้ม การกระจาย
เชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์ปกติและฉุ กเฉิ น สามารถเขียนบทสรุปส าหรับผู้ บริ หารและ
นาเสนอผลงาน
ภาคนิ พ นธ์ ด้ า นอนามั ย ชุ ม ชน คื อ การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ จ ากระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย มาใช้
ในการสร้างเครื่องมือ ปฏิบัติการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล
สามารถจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ บทความทางวิ จั ย และสามารถน าเสนอผลงานวิ จั ย
ทั้งแบบโป๊สเตอร์และวาจา
การฝึกงานวิชาชีพ คือ การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะของนิสิต
ในงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาธารณสุ ขทั้งระบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งนิสิต
จะต้องมีการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นิ สิ ต มี อ งค์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจด้ า นสาธารณสุ ข พื้ น ฐานเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการฝึ ก
ปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการและการฝึกงานวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
กับผูร้ ่วมงาน ตลอดจนการทางานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
5.2.2 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย นิสิตมีองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง
สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้
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5.2.3 สามารถน าเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลและการเขีย น
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ไปพัฒนาเป็นต้นแบบหรือนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นและปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
รายวิชา 324333 ระเบียบวิธีวิจัย
รายวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
รายวิชา 324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
รายวิชา 324473 การฝึกงานวิชาชีพ

1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 กาหนดผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 ผู้ประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของรายวิชา พร้อมจัดทา
คู่มอื รายวิชา
5.5.3 ผูป้ ระสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแก่นสิ ิตพร้อมตอบข้อซักถาม
5.5.4 แนะนาวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมหรือการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย วิธีการ
เขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อการนาเสนอ และวิธีการนาเสนอ
5.5.5 ผูป้ ระสานงานแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนิสิตเพื่อให้คาปรึกษาในการฝึกทักษะและพัฒนา
โครงร่างงานวิจัย ได้แก่ หัวข้อวิจัย ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
และวิเคราะห์ข้อมูล ประสานพื้นที่ดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์และ
นัก วิชาการประจาสาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ใ นการยืม วัสดุ และเครื่องมือในการด าเนิ น การ
กิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ประเมินโครงร่างโครงการฯ ไม่ต่ากว่า 2 คน ทาหน้าที่
ประเมิน โครงร่างโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะทาให้ได้ผลงานโครงการ กิจกรรมและ
การวิจัยที่มคี ุณภาพ เหมาะสมกับระยะเวลาของการดาเนินงาน
5.6.2 เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม โครงการ และวิจัย นิสิตต้องจัดเตรียมรายงานและ
นาเสนอต่อคณาจารย์ในหลักสูตร
5.6.3 เมื่อดาเนินการปรับแก้ตามข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ในหลักสูตร นิสิตต้องปรับแก้
และนาเสนอรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ
รายงานผลงานกิจกรรม โครงการและวิจัย
5.6.4 การประเมินผลรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และภาคนิพนธ์ด้านอนามัย ชุมชน เป็นระดับ
คะแนนตั ว อั ก ษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนิ สิ ต จะผ่ า นรายวิ ช านี้ เ มื่ อ มี ค ะแนนรวมไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ 50
5.6.5 การประเมิ น ผลรายวิ ช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามบู ร ณาการ รายวิ ช า
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สุ ข ภาพ และรายวิ ช าการฝึ ก งาน เป็ น ระดั บ S กั บ U
โดยนิสิตจะผ่าน รายวิชานีเ้ มื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. คิดสร้างสรรค์

2. มุ่งมานะพยายาม

3. ซื่อสัตย์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
(2) การเรียนรู้จากโครงการ (Project-Based Learning)
(3) การเรียนรู้จากชุมชน (Community Based Learning)
(4) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(5) การเรียนรู้จากการระดมสมอง (Brainstorming Learning)
(6) การท าวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ (Research Based
Learning) ในการจั ด การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
(1) การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning)
(2) การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning)
(3) การมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ (Participation Learning)
(4) การท าวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ (Research-based
learning) ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
(5) จัดให้รายวิชาที่เ กี่ย วข้อ งมีกิจกรรมการเรีย นการสอนแบบ
ทางานกลุ่ม และให้บริหารงานกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกทีมที่ดใี นกลุ่มมีสว่ นร่วมในการทางานและรับผิดชอบ
(1) กระตุ้นและสอดแทรกคุ ณธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ และ
ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ในรายวิชา
(2) แนะนาสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
และทารายงานเกี่ยวกับการแต่งกาย การใช้วาจา การสื่อสาร การ
วางตัวในการทางาน การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การแก้ปัญหา
การมีเ หตุมีผ ล การนาเสนองานและแสดงความคิ ดเห็น การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(3) จัดให้มีการลงชื่อเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานของนิสิต เพื่อสร้าง
วินัย ความตรงต่อเวลา
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4. เป็นสากล

5. ความเฉลียวฉลาด

(1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล
(2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสื่อสารที่หลากหลายใน
ภาษา การวิเคราะห์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
สอดแทรกการนาเสนอผลงานกิจกรรม โครงการ และวิจัยด้วย
โป๊สเตอร์และวาจาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) มุ่งเน้นการใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ แปรผล วิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่ า งเป็ น ระบบโดยบูร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิช าสาธารณสุข
ชุมชน และสาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Active Learning) และใช้ ก รณี ศึ ก ษาหรื อ สถานการณ์ ส มมติ ใ ห้
นิสติ คิด วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกับผูส้ อน
(2) วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้เหตุผลทางด้านวิ ทยาศาสตร์
สุ ข ภาพในการปฏิ บัติ ท างวิ ช าชี พรวมทั้ง การใช้ เ หตุ ผ ลทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพใน
ชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
PLO 1 ผู้เรียนสามารถ
จั ด ก า ร ชี วิ ต ต น เ อ ง
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณทาง
วิ ช าชี พ ที่ ส อดคล้ อ ง
ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ทางด้ า นสาธารณสุ ข
ได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ได้ มี กิ จ กรรมการสื่ อ สารและการใช้ ภ าษา
อย่างถู ก ต้อง ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ
เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น กา ร ณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใ น ชี วิ ต
ประจ าวั น และกิ จ กรรมการน าเสนองาน/
โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
2. จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะบู ร ณา
การ และเน้นให้ผู้เ รียนลงมือปฏิบัติ (Active
Learning) และมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาไปสู่การ
ฝึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. มอบหมายงานที่ต้องทางานเป็นทีมที่ต้อง
สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม
ให้ มี โ อกาสในการฝึ ก ฝนทั ก ษะและพั ฒ นา
ตนเอง
4. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ รู ป แบบ
ของการสังเกตการณ์ทางานที่หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ย
บริการสุขภาพ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ย
บริการสุขภาพ
7. สัมมนากรณีศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน
หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาสาธารณสุข

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมิน ความรู้ ท างหลั ก
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
สื่ อสาร ทั้ งในห้ องเรี ย นและ
จากการน าเสนอผ่ านงานที่
มอบหมาย
3. ประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพใน
การสื่อสาร
4. สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรีย นรู้ การแสดงออก และ
การอภิปราย
5. ประเมินการนาเสนองาน
6. สั ง เก ต ก ร ะ บ ว น ก า ร
ท างาน พฤติก รรมจากการ
ท างานกลุ่ ม และการแสดง
ความคิดเห็น
7. ประเมินพฤติก รรมการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องนิ สิ ต ในการ
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
8. ประเมินพฤติกรรมการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องนิ สิ ต ในการ
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
9. ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ข้ อ มู ล ท า ง
วิ ช า ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
พฤติ ก รรมการแสดงออก
ทางความคิ ด เห็ น ตนเองที่
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PLO 2 ผู้เรียนสามารถ
อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร
และท ฤษ ฎี ที่ ส าคั ญ
ทางด้ า นสาธารณสุ ข
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ได้

PLO 3 ผู้เรียนสามารถ
ออกแบ บ รวบ รวม
วิเคราะห์และนาเสนอ
ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น
ทางด้ า นสาธารณสุ ข
แ ล ะ ก า ร จั ด
ก า ร สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น
โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาดาเนินงาน
ด้านสุขภาพในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ
1. จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
และเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ( Active
Learning) ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล
2. มอบหมายงานให้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยีใ น
การศึกษา ค้นคว้า และจัดทารายงาน
3. มอบหมายให้ มีก ารใช้ เ ทคโนโลยีใ นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยและมีประโยชน์
4. กาหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทักษะ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้น
ข้อมูล ทางด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ แปลผล
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบโดย
บูรณาการความรู้ใ นสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข
ชุมชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มอบหมายงานให้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยีใ น
การศึกษา ค้นคว้า และจัดทารายงาน
6. มอบหมายให้ มีก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยและมีประโยชน์
1. ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และความเสมอภาค
ของความเป็นมนุษย์ในรายวิชา

กลยุทธ์การประเมินผล
เคารพซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูอ้ ื่น
1. ประเมินหรือทดสอบทักษะ
การใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล
ข้อมูล
2. ประเมินคุณภาพของงาน
และการนาเสนอในชั้นเรียน
3. ประเมินผลงานที่มีความ
สร้ า งสรรค์ ทั น สมั ย และมี
ประโยชน์
4. ป ร ะ เ มิ น ห รื อ ท ด ส อ บ
ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลข้อมูล
5. ประเมินคุณภาพของงาน
และการนาเสนอในชั้นเรียน
6. ประเมินผลงานที่มีความ
สร้ า งสรรค์ ทั น สมั ย และมี
ประโยชน์
1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรี ย นรู้ การส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในเวลาที่ก าหนด
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และ
ความสุจริตในการสอบ
2. สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรี ย นรู้ การส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในเวลาที่ก าหนด
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และ
ความสุจริตในการสอบ
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PLO 4 ผู้เรียนสามารถ
ป ฏิ บั ติ ทั ก ษ ะ ท า ง
วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข
ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม
ป้ อ ง กั น บ า บั ด
โรคเบื้ อ งต้ น ส่ ง ต่ อ
และฟื้นฟูสภาพได้

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ความรู้ทางสุขภาพและ
ทางวิ ช าการ ทั้ ง กลุ่ ม
โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ
แ ล ะ ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ
ด้ า นต่ า ง ๆ แก่ ผู้ ป่ ว ย
ครอบครัวและชุมชนได้
PLO 6 ผู้เรียนสามารถ
ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ
ตลอดจนการท างาน
เป็ น ที ม ในฐานะผู้ น า
และสมาชิกร่วมกับสห

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. มอบหมายงานเป็ น ที ม ที่ ต้ อ งสื่ อ สารกั บ
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม ให้มีโอกาส
ในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเอง
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม เขีย น
รายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
3. มอบหมายงานเป็ น ที ม ที่ ต้ อ งสื่ อ สารกั บ
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม ให้มีโอกาส
ในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเอง
4. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม เขีย น
รายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ท างานเป็ น ที ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้นา และทางานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ในแง่ ท างด้ า นวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ใน
หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง
ความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
จั ด ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์สมมติให้นิสิตคิด วิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกับผูส้ อน

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพของผลงาน
2. สังเกตกระบวนการคิดและ
วิเคราะห์ พฤติกรรมจากการ
ท างานกลุ่ ม และการแสดง
ความคิดเห็น
3. ประเมินจากรายงาน และ
การนาเสนองาน
4. ประเมินคุณภาพของผลงาน
5. สั ง เกตกระบวนการคิ ด
และวิเคราะห์ พฤติกรรมจาก
การท างานกลุ่ ม และการ
แสดงความคิดเห็น
6. ประเมินจากรายงาน และ
การนาเสนองาน

จัด กิ จกรรมเรีย นรู้ใ นรูป แบบโครงงานวิ จั ย
นิ สิ ต น าเสนอความรู้ ท างวิช าการ งานวิ จั ย
และนวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
และมี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ
อย่างสร้างสรรค์

ประเมินคุณภาพของผลงาน
วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร มที่
สร้ า งสรรค์ แ ละมี ป ระโยชน์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเมิ น ผลการสอบ และ
สังเกตการแสดงออกในการ
อภิปราย
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
สาขาวิชาชีพและผู้อื่ น
ได้อย่างเหมาะสม
PLO 7 ผู้เรียนสามารถ 1. จั ด กิ จ กรรมให้ นิ สิ ต มี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล
แสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะ สุขภาพให้ผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ใน
ชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ท างานเป็ น ที ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้นา และทางานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ในแง่ ท างด้ า นวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ใน
หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง
ความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น

PLO 8 ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบนวั ต กรรม
ท า ง สุ ข ภ า พ ด้ ว ย
กระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบได้

1. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนในชุ ม ชน ผู้ ร่ ว มงานหรื อ
บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ รู ป แบบ
ของกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เ รี ย น
และผูส้ อน
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท าง
วิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
3. สัมมนากรณีศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน
หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุ ม ชน และสาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น สุ ข ภ า พ ใ น ชุ ม ช น เ กิ ด
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินทักษะ บุคลิกภาพ
และความรู้ ใ นการสื่ อ สาร
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพจากการจั ด
กิจกรรม
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ท างาน การท างานเป็ น ที ม
และภาวะความเป็นผู้นา
3. ประเมิ น คะแนน หรื อ
ร ะ ดั บ ข อ ง ทั ก ษ ะ ท า ง ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ช าชี พ จาก
อาจารย์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่
ควบคุมการฝึกปฏิบัติ
1. ประเมินผลของโครงการ
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
สุ ข ภาพของประชาชนจาก
การฝึกปฏิบัติงาน
2. ประเมิ น รายงานสรุ ป ผล
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจาก
การฝึกปฏิบัติงาน
3. ประเมินคะแนน และการ
นาเสนองาน
4. ประเมินการมีส่วนร่วม การ
อภิปรายข้อมูลทางวิชาการที่
ถู กต้อง และพฤติก รรมการ
แสดงออกทางความคิ ดเห็น
ตนเองที่ เ คารพซึ่ ง ความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของสังคม
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2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง



3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสมให้บริการด้านวิชาการสาธารณสุข
ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ โรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ
แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

PLO 5

PLO 6

PLO 7














(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม

PLO 8

5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกีย่ วข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ




















6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม



7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม









8.ทักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
(2) ปฏิบัติทักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินจิ ฉัย บาบัดเบื้องต้น ส่งต่อ และฟื้นฟู
สุขภาพแบบองค์รวม
(3) ปฏิบัติการวินจิ ฉัยปัญหา วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญสุขภาพ วางแผน และดาเนินกิจกรรม / โครงการด้าน
สาธารณสุข
(4) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ทางานแบบ
เครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(5) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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หมายเหตุ : กรณีท่มี ี มคอ.1 หรือ เกณฑ์สภาวิชาชีพให้ระบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
ชื่อวิชา

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
001102
001103
001104
001205
กลุ่มเทคโนโลยีและการสือ่ สารยุคดิจิทัล
002101
002102
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
003102
003203
003204
003305
003306
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111
242101

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
ความฉลาดทางดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
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243101
244104
กลุ่มวิชาสาธารณสุข
322903
324111
324312
361203
363219
365210
367202
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ
324221
324222
324323

ชีววิทยาทั่วไป
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
พยาธิวทิ ยาทั่วไป
General Pathology
การสาธารณสุข
Public Health
สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
Mental health and counseling in health
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
Fundamental Anatomy
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Promotion Community
อนามัยชุมชน
Community Health
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324424
กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ
และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
324331
324332
324333
324334
324435
324436
กลุ่มตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้นการดูแล
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
324341
324442
324443
341334

โภชนศาสตร์
Nutrition

ระบาดวิทยา
Epidemiology
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ชีวสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
Biostatistics and Computer for Public Health
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
Senior Project in Community Health
สัมมนา
Seminar

การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 1
Basic Medical Care I
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 2
Basic Medical Care II
อนามัยครอบครัว
Family Health
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
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กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
324351

325101
329101
กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
324161
324262
324263
324264
324465
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์
324271
324372

การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในงาน
สาธารณสุข
Food sanitation management and consumer protection in public
health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน
Planning and Evaluation in Community Health
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law
การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข
Health Data Management and Health Information Systems
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
Practicum of health situation analysis
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration
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*324473
*324474
*324475

ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รและสั ง คม ปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค ว ามรู้ ใ นแนวกว้ า ง
ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2564 และ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด แบบองค์ ร วม คิ ด สร้ า งสรรค์ และ
คิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมื อ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และให้บริการด้านวิชาการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็ นพร้ อ มทั้ง แสดงจุ ดยื นอย่ า งเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟู
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ตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการฝึกปฏิบัติ
(1) สามารถให้สุขศึกษาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค
การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 และ
พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3 กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถ
จัดการดูแลตนเอง และนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น
(2) สามารถใช้เทคนิคด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพในตรวจประเมิน
บ าบัด โรคเบื้องต้น การดู แลให้ค วามช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อในระดับ ปฐมภูมิและเป็นไปตาม
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
(3) สามารถประเมิน สถานการณ์ การระบาดของโรคในปัจ จุบ ัน การวินิจ ฉัย
การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
(4) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค
และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
(5) สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ เป็ น องค์ ร วมโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้
ทางสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการใช้ เ หตุ ผ ลทางการตรวจวั ด วิ เ คราะห์
การใช้เทคโนโลยี ประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสุข ภาพ
(6) สามารถสื่ อ สารกั บ ประชาชน ชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยในชุ ม ชนและสั ง คมได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 ทาการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ตรวจสอบ แบ บฟอร์ ม การให้ ค ะแนนการฝึ ก ประสบ การณ์ ภ าคสนาม
ในภาคบริการสุขภาพและภาคชุมชน ตรวจสอบแผนการสอนสุขศึกษา แบบการประเมินโรคเบื้องต้น
และรายงานกรณีศกึ ษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2.1.4 ตรวจสอบผลการให้คะแนนการปฏิบัติงานของนิสิตที่อาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงมี
ส่วนร่วมในการให้คะแนน
2.1.5 มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
2.1.6 การทวนสอบในระดับ หลักสูตร ดาเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน และผูม้ ีสว่ นใช้บัณฑิตของหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
โดยเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งพั ฒ นา
การเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
2.2.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 สารวจความพึงพอใจแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
2.2.3 การได้งานทาของบัณฑิต
2.2.4 รางวั ล หรื อ ค าชมเชยที่ บั ณ ฑิ ต ได้ รั บ ในด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้
ทักษะการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล
และการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
2.2.5 ด าเนิ น การโดยการศึ ก ษาวิ จั ย ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี และน าผลการวิ จั ย
มาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลัก สูต รปริญ ญาตรี 4 ปี ส าเร็จ การศึก ษาได้ไ ม่ก ่อ น 6 ภาคการศึก ษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพั นธะเรื่องเกี่ ย วกั บ การเงินหรือพันธะอื่นใดกั บ มหาวิท ยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้ อบั ง คับ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรเป็น ไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู
หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม
ที่รว่ มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 การเข้ารับโปรแกรมปฐมนิเทศของคณะที่ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ดังนี้
1.2.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ทั ก ษะที่ เ เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ เ ทคโนโลยี ก ารสอน
การผลิตสื่อการสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์
1.2.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่ าง ๆ ของคณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย แนะแนวการเป็ น ครู ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบาย ปรั ช ญายุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย /คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.2.3 ศึกษางาน ฝึกประสบการณ์ในสถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.4 ให้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า เพื่ อ เรี ย นรู้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและ
การวิจัย และมอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนิสิต
1.5 จัดให้มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
สาธารณสุข ศาสตร์แ ละสาขาที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ งานสร้า งสรรค์อื่น ที่มีคุณ ภาพสามารถเผยแพร่ไ ด้
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัด สั มมนาพั ฒนาการจั ดการเรีย นการสอนทุก ปี เพื่อพัฒนาผลการเรีย นรู้ ข อง
นิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้โ ดยคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ย วข้อง
มีสว่ นร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
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2.1.4 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุน
การวิจัยทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1.5 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนสนั บ สนุ น
ให้อาจารย์เ ข้ า ร่ว มการอบรมด้ านการเรีย นการสอน การวัดและประเมิ น ผลที่ ทัน สมัย การพั ฒ นา
หลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การรับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย
และตาแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.2.2 บริ ห ารจั ด การให้ อ าจารย์ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านด้ า นการแพทย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
2.2.3 จัด โครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือให้บ ริก ารทางวิชาการ
ด้านการสาธารณสุขร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะ
ที่ทันสมัย
2.2.4 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมเป็ น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นา
การเรี ย นการสอนและมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ เป็ น รอง ตี พิ ม พ์ บ ทความ ทางวิ ช าการ
และผลงานวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
การประเมินผลและแนวทางควบคุมคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้
หลั ก สู ตร ด าเนินงานตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ อุ ด มศึก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร ดังนี้
(1) ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช า จั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าภาคทฤษฎี (มคอ.3)
และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.4) และให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ ร่ ว มกั บ ที ม ผู้ ส อน
ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 60 วัน
(2) การกาหนดกลยุทธ์และวิธีการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้มีลักษณะที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
(3) ให้ มี ก ารพิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องรายละเอี ยด
ทุ ก รายวิ ช า โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและมี ม ติ เ ห็ น ชอบก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
อย่างน้อย 30 วัน
(4) ให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ ข้ อ สอบร่ ว มกั น ระหว่ า งที ม ผู้ ส อนและอาจารย์ ผู้ ส อน
นอกกลุ่มวิชาล่วงหน้า 15 วัน ก่อนกาหนดการสอบกลางภาค และปลายภาค หลังจากสอบแล้วให้มี
การวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา และรวบรวมข้อสอบที่มคี ุณภาพเก็บไว้ในคลังข้อสอบ
(5) ให้มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.5) และรายวิชา
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาและรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ภาคทฤษฎี (มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร (มคอ.7)
เมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
(7) เมื่อครบรอบหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(8) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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(9) คณะกรรมการหลั ก สู ต รรวบรวมรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
เอกสารรายงาน ได้แก่ สาเนารายงานของรายวิชาทุกวิชา วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้
ในการประเมิน สรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีที่ประเมินและผลการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต
1.3 คณะประกาศแนวปฏิบัติในการจั ดการเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทางควบคุม
คุณภาพ
1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน
ในแต่ล ะรายวิ ช าให้ก ลุ่ มวิ ช าและกลุ่ มวิ ช าพิจ ารณามอบหมายผู้ รับ ผิ ด ชอบ/ผู้ป ระสานงานรายวิ ช า
เพื่อการแต่งตั้ง
1.5 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร กลุ่ ม วิ ช า ควบคุ ม การจั ด
การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนให้ เ ป็ นไปตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดรายวิชาที่รับผิดชอบเสนอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
1.6 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รควบคุ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิชา
และดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์
1.7 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการรายวิ ช า ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจนการวั ด และประเ มิ น ผลการเรี ย นการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการการเรียนการสอนเป็นระยะ
1.8 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเพื่ อ ทบทวน/ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. บัณฑิต
2.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
2.2 อัตราการได้ง านท า/การศึก ษาต่ อของบั ณฑิ ตใน 6 เดือน หลังสาเร็จการศึก ษาเท่ า กั บ
ร้อยละ 80
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.75 จาก
คะแนนเต็ม 5
2.4 เมื่อนิสิตสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นิสิตมีคุณสมบัติและความสามารถปฏิบัติงาน
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการประจากระทรวง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
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2.5 หลักสูตรได้สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มของผู้บริหาร อาจารย์
นิสติ ผูป้ กครอง ผูใ้ ช้บัณฑิต ในประเด็นการสร้างอัตลักษณ์นิสิตในด้านคิดสร้างสรรค์ มุ่งมานะพยายาม
ซื่อสัตย์ เป็นสากล และความเฉลียวฉลาด เพื่อสะท้อนผลความพึงพอใจหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
ของหลั ก สู ต รว่ า มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ป ระชาชนมี อ งค์ ค วามรู้
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สามารถดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครั ว ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย และเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยสามารถเลื อ กการปฏิ บั ติ ตั ว หรื อ บริ ก าร
ด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คน พร้ อ มทั้ ง
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
ในการจัดทากิจกรรมเสริมของหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.1.3 มีแฟ้มประวัติ (Log book) นิสิตทุกคนเพื่อบันทึกความต้องการในการให้คาปรึกษา
และความก้าวหน้าในการศึกษาของนักนิสติ
3.1.4 อาจารย์ทุกคนจัดทาตาราง กาหนดวัน เวลา ให้บริการคาปรึกษา ติดไว้หน้าห้องทางาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสติ ทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน หรื อ ข้ อ บั ง คั บ สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนว่ า
ด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 หรือมาตรฐาน
มคอ. 1 โดยอาจารย์ประจาทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างน้อย อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาการสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกาหนด มีจริยธรรม คุณธรรม
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มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน
4.1.2 มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ให้มผี ลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
4.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน เพื่อทาหน้าที่การวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ สาหรับการปรับปรุงหลัก สูตร ตลอดจน
ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ หาแนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และผลิ ต บั ณ ฑิ ต
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2.2 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัด
การเรียนการสอน การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตรฯ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นระยะ
4.2.3 ในการจัด การเรีย นการสอนภาคทฤษฎี ผู้เ รีย นร่ว มกับ อาจารย์ผู้สอนประเมิ น
การจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้เรียน
อาจารย์ บุคลากรผูร้ ่วมสอนในแหล่งฝึก ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
4.2.4 จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ รวบรวมผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับรายวิชาและเมื่อครบระยะเวลา
ปรับปรุงทั้งหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติมาให้กับ นิสิต โดยคณาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีป ระสบการณ์ต รง ด้านสาธารณสุขหรื อ
มีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4.3.2 อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบรายวิชา สามารถเลือกสรรอาจารย์พิเ ศษโดยพิจารณาจาก
คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ข องอาจ ารย์ พิ เ ศษที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หารายวิ ช าที่ ต่ า งจาก

106
ความช านาญของอาจารย์ ป ระจ า เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ รั บ ความรู้ จ ากผู้ มี ป ระสบการณ์ เ ฉพาะด้ า น
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
4.3.3 อาจารย์พิเ ศษต้องสอนไม่เ กินครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน และ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การรั บ เข้ า ศึ ก ษามี ก ารประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ดังนี้ รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ
ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ/หรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564
5.2 การประเมินระหว่างการเรีย นโดยดูจากการสอบกลางภาคและปลายภาคในแต่ล ะชั้นปี
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 ซึ่ ง นิ สิ ต
เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
5.3 การประเมิ น ก่ อ นจบหลั ก สู ต ร ทางคณะมี ก ารจั ด สอบการศึ ก ษาโดยดู จ ากการสอบ
comprehensive test สอบผ่านมากกว่าร้อยละ 80
5.4 การประเมิ น มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น การสอบ การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์
การสอบถาม การทดสอบ ซึ่งแตกต่างกั นไปตามลัก ษณะวิชา การจัดการเรีย นการสอน ตลอดจน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดวิธีอย่างชัดเจนในหลักสูตร แสดงรายละเอียดและการระบุน้าหนัก
ของการประเมินไว้ในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน
5.5 หลักสูตรมีการประกาศเกณฑ์การประเมินให้นิสิตผู้เข้าเรียนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทราบล่ว งหน้าก่ อน เพื่อทราบถึ งเกณฑ์ก ารประเมิ นและวิธีก ารประเมินในแต่ล ะรายวิ ช าซึ่ง เกณฑ์
ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม การเรี ยนรู้ด้วยตนเองของ
นิสติ แหล่งงบประมาณ ได้แก่
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(1) งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ความพร้อมด้านตารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมี ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หนั ง สื อ เฉพาะทางและทั่ ว ไป ให้ นิ สิ ต ได้ สื บ ค้ น อย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้
ยั ง มี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร หรื อ
มี ก ารยื ม หนั ง สื อ จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ โดยผ่ า นทางศู น ย์ บ รรณสารและการเรี ย นรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังนี้
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ภาษาไทย
110,379 เล่ม
ตาราเรียน
ภาษาต่างประเทศ
36,751 เล่ม
วิทยานิพนธ์/วิจัย
7,750 เล่ม
ภาษาไทย
190 รายชื่อ
วารสาร
ภาษาต่างประเทศ
13 รายชื่อ
(วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)
6,557 รายการ
โสตทัศนวัสดุ
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ACM Digital Library
EEE/IET Electronic Library (IEL)
Web of Science
ProQuest Dissertation & Theses Global
SpringerLink – Journal
American Chemical Society Journal (ACS)
Emerald Management (EM92)
Academic Search Complete (ASC)
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
Computer & Applied Sciences Complete (CASC)
ScienceDirect
นอกจากนี้ ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการข้อมูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล

108
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัด หาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.3.2 จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสิตสาขาวิชาอนามัย ชุมชน สามารถสืบ ค้น และ
แสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ตารา และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.3.3 จัดห้องอ่านหนังสือคณะสาธารณสุขศาสตร์
6.3.4 จั ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ใ ห้ นิ สิ ต ตามที่ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ Self study room ของนิ สิ ต
ห้ อ งสอนปฏิ บั ติ ก ารและห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นอั ต ราส่ ว นนิ สิ ต : จ านวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
อย่างน้อย 5 : 1
6.3.5 บริ ห ารจั ด การให้ นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ความรู้ จ ากฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง (Reference Database) ฐานข้ อ มู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม
( Full Text Database) ฐ า น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ThaiList แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสรรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
6.3.6 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.3.7 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3.8 ประสานงานและสนั บ สนุ น ให้ มี ต าราและสื่ อ ประกอบการฝึ ก งานในแหล่ ง ฝึ ก
อย่างเพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกมีส่วนร่วม
6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสติ และผูช้ ่วยสอน
ในแหล่งฝึกทุกปี
6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกณ์ ตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
6.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริห าร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ี่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5










9
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12
1-5
1-5
1-5
1-5 1-5
9
10
10
11
12
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 จัด ให้มีก ารวิเ คราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และวิเ คราะห์ผลการเรีย น
ในรายวิชาด้วยระบบออนไลน์ และเป็นความลับ
1.1.2 ก าหนดนโยบายให้มีก ารประชุม ออกแบบกลยุ ท ธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน และ/หรื อ มี ก ารปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ตรและ
การจัดการเรียนการสอน
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน
ทั้ ง 6 ด้ า น จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต การสอบถาม จากนิ สิ ต
รวมทั้ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ก าหนด
ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.4 จัด ประชุมการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.5 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุท ธ์ก ารสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้ เ รี ย นประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ ก คน เมื่ อ สิ้ น สุ ด รายวิ ช า ผ่ า นทางระบบ
การประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ/หรื อ
ผู้ประเมินภายนอก บัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงานและตัวแทนผู้เ รีย น
ปัจจุบัน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลัก สูตร
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ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์นิสิตชั้นปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอน
ในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และ
สังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่กาหนด
ของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 สาขาวิชาจัด ทารายงานสรุปผลการประเมินและวางแผนหลัก สูตรเสนอต่อคณบดี และ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
4.2 คณะกรรมการประเมิน หลัก สู ตร สรุป ผลการประเมินหลัก สูตรและจัดท าเป็นรายงาน
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.3 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา
อาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก นิ สิ ต และบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.4 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ อว.

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
วิชาชีพสาธารณสุข
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
ชุมชน พ.ศ. 2564

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

30

30

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

96

96

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

30

14

ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

30

18

ไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต

36

64

2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
21.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ่มวิชาการฝึก
ประสบการณ์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

32

ไม่นอ้ ยกว่า 44 หน่วยกิต

54

ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต

10

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6

6

6

120 หน่วยกิต

120

132

132
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Usage of Thai Language
Thai Language in Daily Life
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง การอ่ า น
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
ในการรับ สาร และทั ก ษะด้า นการพูด การเขียน
จากการฟั ง และการอ่ า น การเขี ย นย่ อ หน้ า
ในการส่ ง สาร การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
ก า ร ส รุ ป ค ว า ม แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ค วาม คิ ด
ได้อย่างเหมาะสม
ผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
Communicative skill through word, phrase,
message, speaking and writing in Thai for delivering
sentence, idiom, and prose in Thai language
message, proper daily life communication
usage, identifying main idea from listening and
reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through usage of
appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Ready English
Thai for Academic Purposes
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
ภาษาอั ง กฤษของการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่นื การผลิตผล
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
งานเชิงวิชาการ
ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบ
Integration of listening speaking reading and writing
รับ และการปฏิ เ สธการเชิญ ชวน การถามทาง
skills in Thai with other fields, producing academic
ก า ร บ อ ก ท า ง แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น เ ดิ น ท า ง
works
การสนทนาในร้า นอาหาร การเลือกซื้อสิน ค้า
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
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Explorative English
English for Daily Life
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น
ค า ศั พ ท์แ ละไวยก รณ์ ใ นการสื่ อ สารตาม
พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001204

002201

สถานการณ์ต่า ง ๆ ในบริบ ทสากล ได้แ ก่ การ
วางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ
อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน
งานเลี้ ย งและการรั บ ประทานอาหารแบบ
ตะวันตก
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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ
สื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่า น เขียน ได้แ ก่ การเขียนอี เ มล
การเขี ย นสรุ ป ความจากสื่ อ การอ่ า นและ
ถ่ า ยทอดข่ า ว การอ่ า นกราฟและต า ราง
การตี ค วามและการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media
in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including email, summarizing from media, news reading
and sharing, data interpretation from graphs
and tables, interpretation and information
presentation for further study and future
careers
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก
ระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ
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สาระที่ปรับปรุง

อ่ า น เขี ย น การสื่ อ สารข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ตนเองและผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจาวัน
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
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น
กลาง หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้า นการฟัง พู ด
อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate lev el English vocabulary,
expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing
for communicating in familiar situations and
describing familiar matter

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
ค าศัพท์ ส านวน วลีแ ละไวยากรณ์ภ าษาอัง กฤษ
หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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002202

003202

การปรับ ตั วเข้า กับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรม
โลก
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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด
การอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรม
โลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยา
และมหาวิทยาลัยพะเยา
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
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิ ต อารมณ์ ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อสุ ขภาพ การ
วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชี วิ ต ประจ าวั น
ความสั มพั น ธ์ระหว่ า งอารมณ์ กั บ สุ ขภาพ
นันทนาการและการออกก าลั งกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ อุบั ติเหตุ ทางจราจร
การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน
และการจัดการน้าในชีวิตประจาวั น การจัดการ
และแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of
health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption,
dialy-health product, relation between
emotion and health, recreation and exercise,
pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic
accident, planning with accident, natural
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เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in
academic and professional contexts

002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล

1(0-2-1)

Technology Usage in Digital Age
แนวคิด เกี่ยวกับ เทคโนโลยีท างคอมพิวเตอร์แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซอฟแวร์ ส านั ก งาน หลั ก การท า
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet
technology, usage of office software

002102

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคัด สรรข้อมู ล ข่า วสารมาใช้แ ละ
น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่า งมีจริยธรรมและ
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

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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003201

004101

disaster, water management in dialy life,
waste processing and environmental saving
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(3-2-5) 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบเครื อ ข่ า ย นวั ต กรรมของเศรษฐกิ จ
ดิจิทั ล ธุ ร กรรมพาณิช ย์อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ การใช้
โปรแกรมส านั ก งานอั ต โนมั ติ และโปรแกรม
ประยุ ก ต์ เ พื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด
กรอง และเลือกสรรข้อมู ล เพื่ อน ามาใช้ ใ นการ
ท างานและชี วิ ต ประจ าวั น การสื่ อ สารใน
เครือข่า ยสั ง คมออนไลน์อ ย่ า งมี จ ริ ยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5) 003102
Art of Living
การสร้า งแรงบั น ดาลใจ การตั้ง เป้า หมายและ
การวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่า ใน
ตนเองและผู้ อ่ื น หลั ก เศรษฐกิจ พอเพี ย ง การ
ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิ ด เชิ ง บวก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ 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
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สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัช ญาชีวิต การด ารงชีวิต บนความหลากหลาย
ทางสั ง คมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แ ละวิถี
ชีวติ พืน้ ถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนิน
ชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกาย
และจิ ต ใจ บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเองในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน
การแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
3(2-2-5)
ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลั กการคิดอย่างมี วิ จารณญาณ
และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์
หลั กการท างานร่วมกั นและการสื่อสาร หลั กการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ
พั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพและการ
แสดงออกในสั งคม ทั กษะการคิ ด ทั กษะการคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จาเป็ นส าหรับอนาคต ทั กษะทางด้านการเงินส่วน
บุคคล
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

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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004201

บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า ง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่
ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
thinking, communication skills and lifelong learning
for future, personal financial skill.
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ
การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวติ
ใ น สั ง ค ม ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมือง
ที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้
ความเคารพผู้อื่น
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
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community Managemen
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการดารงชีวิต
การค้ น หาปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน การ
วางแผนและด าเนิ น โครงการทางด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่ ง แวดล้อ ม ในชุ ม ชนแบบมี ส่ วนร่ วม ความเป็ น
ผู้นาด้านสุขภาพ 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

สาระที่ปรับปรุง

เปลี่ยนรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาเปิดใหม่
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003305

003306

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
242101

หลักเคมี
Principle of Chemistry

96 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
4(3-3-8) 242101

health project in community, leadership in health,
environment and community
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้ พื้ น ฐานการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุค ดิจิทั ล
การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน สาหรับ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบการยุ ค ดิ จิ ทั ล การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
สาหรับผูป้ ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด
เชิ ง ออกแบบ แนวคิ ด การสร้ า งผลงานด้ ว ย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
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
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
3(0-6-3)
ทางวิชาชีพIntegration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่
การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ 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
หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
32 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 หน่วยกิต
และคณิตศาสตร์
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเปิดใหม่
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สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีรีออ
ดิก พัน ธะเคมี และโครงสร้า งโมเลกุล ปริม าณ
สารสั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง
ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้ น
จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี กรด -เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter measurement, atomic structure,periodic
system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions,
gases, solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acid and bases, electrochemistry,
nuclear chemistry, environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 243101
Biology I
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร คุ ณ สมบั ติ การ
จั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละเม
แทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร วิ วั ฒ นาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่
ของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structure and functions of plants and animals,
ecology and behavior
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6) 244104
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลศาสตร์และพลศาสตร์การ
เลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและ
กาลังของร่างกาย คุณสมบัติการหยืดหยุ่นของ
โครงกระดู ก และเนื้ อ เยื่ อ กลศาสตร์ แ ละ
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของ
การหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
เ สี ย ง แ ล ะ ก า ร ไ ด้ ยิ น ทั ศ น ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทั ศนอุป กรณ์ไฟฟ้า และอิเ ล็ กโทรนิก ส์เ บื้องต้น
ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
Units and measurement, kinematics and
dynamics of transitional and rotational mation,
work, energy and power of the body, elastic
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สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ
ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว
ส า ร ล ะ ล า ย อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น
จล นพล ศาส ตร์ เ คมี ส ม ดุ ล เค มี ก รด -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
ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Biology
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอ
ลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
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
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่ ว ยและการวัด จลศาสตร์ แ ละพลศาสตร์ ก าร
เลื่ อ นต าแหน่ ง และการหมุ น งาน พลั ง งานและ
ก าลั ง ของร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารหยื ด หยุ่ น ของ
โครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติ
ทางกายภาพของของไหล ฟิสิก ส์ข องการหายใจ
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการ
ได้ ยิ น ทั ศ นศาสตร์ แ ละทั ศ นอั ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเ ล็ ก โทรนิก ส์เ บื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิก ส์ข องรังสี
ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics
of transitional and rotational mation, work, energy
and power of the body, elastic properties of the
skeleton and tissues, mechamics and physical
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properties of the skeleton and tissues,
mechamics and physical properties of the fluid,
physics of breathing, heat and thermodynamic,
waves sound and hearing, optics and optical
intruments, elementary electricity and
electronic, bioelectricity, radiation physics,
physics of nuclear medicine
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา
การป้องกันการเกิด โรค การควบคุม และการ
ยับ ยั้ง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต
การติดเชื้อ และกลไกการต้านทานต่อการติด
เชือ้
Species, morphology, characteristics of
microoganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control
and growth inhibition and parasites, infection
and host defense mechanism
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และ
จุล กายวิภ าคศาสตร์ ของระบบต่า งๆในมนุษย์
ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของ
ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
รั บ ความรู้ สึ ก และอวั ย วะรั บ ความรู้ สึ ก ระบบ
ทางเดิ น หายใจ ระบบหลอดเลื อ ดและหั ว ใจ
ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร
ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ และ
ฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์
General knowledge of gross anatomy and
histology of the human organ sy stem;
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
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properties of the fluid, physics of breathing, heat
and thermodynamic, waves sound and hearing,
optics and optical intruments, elementary
electricity and electronic, bioelectricity, radiation
physics, physics of nuclear medicine

ย้ายไปกลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ย้ายไปกลุ่มวิชา
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ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมีและเมแทบอลิซึ มข อง
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ วคลี โอไทด์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของเอนไซม์ การ
ถ่ ายทอดข้ อมู ลทางพั นธุ กรรม เทคนิ คทางอณู
ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอ
ลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องชี วเคมี กั บ ภาวะความ
ผิดปกติ ชีวเคมี ของเลือดและปัสสาวะ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of
carbohydrates, proteins, lipids and nucletides,
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 biochemical testing for
biomolecules
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกาย
มนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับ ถ่า ยปั ส สาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Human body roles, functions and mechanisms
of various systems in normal condition such as
cellular physiology, nervous system, muscularl
system, cardiovascular system, respiratory
system, gastrointestinal system, urinary system,
endocrine system, reproductive system and
body temperature regulation
หลักพยาธิวทิ ยา
2(2-0-4)
Principle of Pathology
ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุของการเกิด
โรค พยาธิกาเนิดเกิดโรค การบาดเจ็บและการ
ตายของเซลล์ การอั ก เสบและการซ่ อ มแซม
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ความผิดปกติของระบบการไหลเวียนของเหลว
และเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การ
เกิ ด เนื้ อ งอก การติ ด เชื้ อ พยาธิ วิ ท ยาของ
สิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบ
เลือด ความผิด ปกติข องระบบทางเดิน หายใจ
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ความ
ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบ
กระดู ก และกล้ า มเนื้ อ และความผิ ด ปกติข อง
ระบบประสาท
Etiology, pathogenic mechanisms of diseases,
cell injury and death, inflammation and repair,
fluid and hemodynamic disorders, immune
disorders, neoplasia, infections, environmental
pathology, nutritional disorders, genetic
disorders, cardiovascular disorders, blood
disorders, respiratory disorders, respiratory
disorders, gastrointestinal disorders, endocrine
disorders, urinary tract disorders, musculoskeletal
disorders and nervous system disorders.
241111

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics
I
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์
และปริพัน ธ์ข องฟัง ก์ชั น พีช คณิต และฟัง ก์ชันก์
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integrals of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and
integrals

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) ย้ายมาจากวิชา
Mathematics I
พืน้ ฐาน
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ ด้านคณิตศาสตร์
ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and
integral of algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integrals
ย้ายไปกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
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กลุ่มวิชาสาธารณสุข
18 หน่วยกิต
322903 พยาธิวทิ ยาทั่วไป
2(2-0-4)
General Pathology
ศึ ก ษาพยาธิ วิ ท ยาทั่ ว ไปและตามระบบ การ
บาดเจ็บ และการตายของเซลล์ การอัก เสบและ
การซ่อมแซม ความผิด ปกติข องระบบไหลเวี ย น
ของเหลวและเลื อ ด ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ภู มิ คุ้ม กัน การเกิด เนื้องอก โรคติด เชื้อ โรคจาก
สิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอด
เลือด ความผิดปกติของระบบเลือด ความผิดปกติ
ของระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ทางเดิ น อาหาร ความผิ ด ปกติ ข องระบบหายใจ
ความผิด ปกติข องระบบทางเดิน ปั ส สาวะ 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
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิ ต ที่มี
ผลต่อสุ ข ภาพอนามั ยการเกิด โรค ระบาดวิ ท ยา
การป้ อ งกั น การเกิ ด โรค การคว บคุ ม และ
การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต
การติดเชื้อ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of
microorganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control
and growth inhibition and parasites, infection and
host defense mechanism
363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy

สาระที่ปรับปรุง
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุล
กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง ๆ ในมนุษย์ ได้แก่
ระบบห่ อหุ้ มร่ างกาย ระบบโครงร่ างของร่ างกาย
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก
และอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน
ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อม
ไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์
General knowledge of gross anatomy and histology
of the human organ system; 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
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้า ที่แ ละกลไกการท างานของร่า งกาย
มนุ ษ ย์ในระบบต่า ง ๆ ได้แ ก่ สรีรวิท ยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้า มเนื้อ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร
ระบบขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบ
สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
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
สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษา
2(1-2-3)
ด้านสุขภาพ
Mental Health and Counseling in Health
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั ญหาทางด้านสุ ขภาพจิต
ฝึ ก การซั ก ประวั ติ ตรวจสภาพจิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน
ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิธีการต่าง ๆ
การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ การจัดการกับสภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทางด้านสุ ขภาพจิ ตเพื่ อสร้ า งความเข้าใจระหว่ าง
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การดูแล
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ฟื้ นฟู สุ ขภาพจิ ต การป้ องกั น การเป็ นโรค
ทางด้านสุ ขภาพจิต และการให้บริการสุ ขภาพจิ ต
ชุมชนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
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
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง เ ค มี แ ล ะ เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง
คาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตี น และกรดนิวคลีอิค
คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของเอนไซม์ การ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม เทคนิ ค ทางอณู
ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอ
ลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องชี ว เคมี กั บ ภาวะความ
ผิด ปกติ ชีวเคมี ข องเลือดและปั ส สาวะ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารโมเลกุล
Chemical properties and metabolism of
carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid,
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 biochemical testing for biomolecules
การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของงานสาธารณสุ ข
องค์ ป ระกอบของงานสาธารณสุ ข บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ระบบบริก ารสาธารณสุข
ของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ
แก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ
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ที่สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต การคาดการณ์ ส ภาพปั ญ หา
สุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการดาเนินงานด้าน
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
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2 หน่วยกิต
324111 การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของงานสาธารณสุ ข
องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข
ของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ
แก้ ปั ญ หาของกระทรวงสาธารณสุ ข จาก
แผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพที่
สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ
เกิด ขึ้น ในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหา
สุ ข ภาพในอนาคต หลั ก และวิธีก ารด าเนิน งาน
ด านการส งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น และ
ควบคุ ม โรค การรรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น
ก า ร ฟื้ น ฟู ส ภ า พ แ ล ะ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง
การแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข จากแผนพั ฒ นา
สาธารณสุขของประเทศ
History and importance of public health,
elements of health, role of the ministry of public
health in Thailand and international, policies to
solve the problem of the ministry of public
health, major health problem in the current and
potential health problems that will occur in the
future, expectations of future health problem,

ย้ายไปกลุ่มวิชา
สาธารณสุข
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cause analysis of health problems and solutions
to health problems of national health
development planning, principles and methods
of health promotion, prevention and control
diseases, first aid, rehabilitation, and educational
solutions to public health problems of the public
health development plan
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
30 หน่วยกิต
324428 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางสาธารณสุ ข
ประเภทของงานวิจัย การกาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนดตัวแปร
กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเครื่องมือใน
การวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล และการเลื อกใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การเขียนโครงการและ
รายงานการวิจัย 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
324322 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
หลั ก การและแนวคิด พื้น ฐานทางระบาดวิท ยา
ธรรมชาติข องการเกิด โรค การวัด ทางระบาด
วิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติ
ในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การสอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค
รู ป แ บ บ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด ต่ อ แ ล ะ
โรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจาถิ่น การระบาดหมู่
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ร ะ บ า ด วิ ท ย า ใ น ง า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ แ ก่ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ช น
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคหรื อ ปั ญ หาสุ ข ภาพ
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และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง และสอบสวน
ทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมุติ
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
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
แนวคิด ทฤษฎี และหลั ก การบริหารงานทั่ วไป
ระบบสุ ข ภาพและการจั ด การ การบริ ห าร
สาธารณสุ ข โครงสร้ า งองค์ ก รสาธารณสุ ข
การพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพ การศึกษาอบรม
และการนิ เ ทศงาน การบริ ห ารทรั พ ยากร
ด้านสุขภาพ การอานวยการ การประสานงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า กั บ ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การดาเนินงานด้านสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
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
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
หลั ก การและแนวคิ ด ของอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบของมลพิษ ทางน้า อากาศ และของ
เสียอันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การจัดการน้าสะอาด การบาบัดน้าเสียและสิ่ง
ปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย
การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ ความ
สั่ น ส ะเทือน ก ารสุ ข าภิบ าล อาห าร ก าร
สุ ข าภิ บ าลที่ อ ยู่ อ าศั ย สถาบั น และสถาน
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ประกอบการ การควบคุม สั ต ว์แ ทะ สั ต ว์ และ
แ ม ล ง น าโ ร ค พ า ห ะ น า โ ร ค ก า ร จั ด ก าร
เหตุราคาญ การจัด การอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เ กิดขึ้น ปรากฎการณ์
เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
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, cuisance
odor and noise control, environmental health
management in community, importance of
environmental health in the current situation
occurring. Phenomenon and greenhouse warming
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
แนวคิดความเป็นมา ขอบเขต และความสาคัญ
ของงานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานและผลก ระทบ
อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการทางาน
หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ การ
ตระหนั ก ถึง ปั ญ หาในการท างาน การควบคุ ม
และป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงาน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย หลั ก การ
ประเมิ น และจัด การความเสี่ ยงทางด้ า นความ
ปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกาหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
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responsiveness, occupational health and safety
toxicology, safety risk sssessment and
managements, organization, standards and
laws in occupational health and safety
จรรยาบรรรวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฏหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law and
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของจริยธรรม
ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และ
ความสาคัญของกฎหมายสาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล
และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาและ การ
จัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวช
ศาสตร์ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ค รองแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองโรงงานพระราชบัญญัติ
สาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน กฎหมายด้านความปลอดภัย
และสิ่ง แวดล้อมในต่า งประเทศ และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
Principles concepts and importance of health
ethics, promoting of professional ethics and
moral, principles concepts and importance of
public health law in health promotion, health
protection treatment 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
other laws related to public health
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
แนวคิดสิ่งกาหนดสุขภาพ หลักการสุขศึกษาและ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ทฤษฎี ท างสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติก รรมสุ ข ภาพ การประยุก ต์ท ฤษฎี ในการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมสุ ข ภาพทั้ง ระดั บ บุ ค คล
และชุ ม ชนขอบเขตของการสุ ข ศึ ก ษา การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่ปรับปรุง

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ

147
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

324323

324326

วางแผนสุ ข ศึ ก ษา กลวิ ธี ก ารทางสุ ข ศึ ก ษา
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การชี้นา การพูดในที่
ชุมชน สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการ
ประเมิ น ผลสุ ข ศึ ก ษา การฝึ ก ปฏิ บั ติสุ ข ศึก ษา
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Basic medical care
การดูแลให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพการตรวจวัด
สัญญาณชีพ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อ
การปฐมพยาบาล บาดแผล แผลไหม้ ได้ รั บ
สารพิษ ได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้ากัน แผล การ
เคลื่ อ นย้ า ยผู้ บ าดเจ็ บ การช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ใน
ระดับปฐมภูมิ
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
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การเฝ้า ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค
โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรือ้ รัง โรคอุบัติซ้า โรค
อุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรค
จากการประกอบอาชี พ และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่
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ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษาด้านนโยบายและ
ตัวชี้วัดในงานป้องกันและควบคุมโรค
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
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
Field Training Integration
การฝึกปฏิบัติการในการเตรียมชุมชนและสารวจ
ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัย
สุ ข ภาพชุ ม ชน การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ปั ญ หา การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา การ
วางแผนงานโครงการสุ ข ภาพ การปฏิ บั ติต าม
แผน 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
การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้ อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข
Study, data collection, research, analysis, report
writing, presentation, and discussion in public health
ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสาธารณสุ ข
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practice learning, practical experience, and skills
in work related to public health in the workplace,
government organizations or private
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สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ฃฃ
ในฐานะพนั ก งานฝึก หัด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practice learning, practical experience, and skills in
work related to public health as a trainee in the
workplace, government organizations or private
กลุ่มวิชาเอก
36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
3(2-2-5)

สาระที่ปรับปรุง

324443

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์

64 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

Sustainable Health System Development

324231

แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพั ฒ นาสุ ข ภาพ
ชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์
ปั ญ หา การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา
การวางแผนการด าเนิน งาน และการประเมิ น
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปัจจัย
ก าหนดสุ ข ภาพเชิ ง ระบบ ปั จ จั ย บุ ค คล สั ง คม
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ดัชนีชี้
วัดที่สาคัญของปัจจัยกาหนดสุขภาพ นวัตกรรม
สาธารณสุขและประชาสังคม ความสาคัญและ
ประโยชน์ของนวัตกรรมสาธารณสุข นวัตกรรม
สาธารณสุ ข กั บ การแก้ ปั ญ หาสาธารณสุ ข ใน
ชุมชน และการศึกษากรณีตัวอย่าง
Concepts, theories and principles of community
health development, community health
diagnosis, identifying and priority setting of
h eal th p robl ems, c ommu ni ty h eal th
development project planning, implementation
and evaluation, community participation in
health development, healthcare system factors,
and healthcare system, indicators determinant
of health, Public health innovation and civil
society, importance and utilization of public
health innovation and civil society, public health
problem and case study
การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication

ปิดรายวิชา
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การสื่ อสารสาธารณสุ ขระหว่ า งประเทศ
การสื่ อสารสุ ข ภาพ การชี้ แ นะสาธารณะด้ า น
สุขภาพ ความรู้รอบด้านสุขภาพ สุขภาพหนึ่งเดียว
ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมสาธารณสุข หลักการ
ผลิ ตสื่ อ การวางแผนและการประเมิ น ผลการ
สื่อสารสุขภาพ การบูรณาการใช้สื่อในการสื่อสาร
สุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ
International Health Communication,
communication health, health advocacy, health
literacy, one health, public relation, public
health innovation, principle of media production,
planning and evaluation in health
communication, integration of media in health
c o mmu ni cation, and p rac ti c e h ealth
communication
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมู ล แปลผล สรุป ผล อภิป รายผล
เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ เขียนบทความ
วิจัย จริยธรรมการวิจัย และนาเสนอผลงาน
Study and practice data collection, data
analysis, results, conclusion, discussion,
research reports, research proposal,
menuscripts, research ethics, and presentation

การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
2(2-3-6)
Primary Medical Care
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิตาม
ขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมที่ค วบคุม
การประกอบวิช าชีพสาธารณสุ ข การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคที่
พ บ บ่ อ ย ก า ร ดู แ ล บ า ด แ ผ ล ช นิ ด ต่ า ง ๆ
การบริหารยา การจัดการภาวะวิกฤตทางด้าน
สาธารณสุข การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแล
สุขภาพที่บ้าน การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่
เหมาะสม และการบริการปฐมภูมิ
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ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียน
บทความวิ จั ย จริ ย ธรรมการวิ จั ย การน าเสนอ
ผลงาน
Study and practice of data collection, data
analysis, interpreting research results, making
conclusion, discussion, writing complete research
reports, writing manuscript, research ethics,
presentation
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 1
2(1-2-3)
Basic medical care I
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ เ บื้ อ ง ต้ น
การป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ การดู แ ล
ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทางด้ า นสุ ข ภาพ การปฐมพยาบาล
การยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้น ฐาน การบ าบั ด โรคเบื้องต้น การฟื้น ฟูส ภาพ
การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยไปรั บ การรั ก ษาที่ เ หมาะสม
คาศัพท์ทางแพทย์และการสาธารณสุข
Basic health assessment, precautions, providing basic
care to patient or people with health problem, first aid,
lifting and moving patients, basic life support, basic

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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Giving Primary medical care to patient or people
health effected under the scope of public health
professional laws and ethics, health assessment,
history taking, physical examination, differential
diagnosis, patient caring for common illness,
first aids for various kinds of wound, drug
administration, public health crisis management,
holistic health care, referring for appropriate
treatment and primary care
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
แนวคิ ด พั ฒ นกิ จ ของครอบครั ว ความหมาย
ความสาคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และ
เด็ก งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญ
พันธุ์ นโยบายงานวางแผนครอบครัวและอนามัย
การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากร
ปั จ จั ย ทางประชากรที่ ก าหนดภาวะสุ ข ภาพ
ผล ก ระท บ ข อง ป ระชาก รต่ อ ง านอนา มั ย
ครอบครั ว การวางแผนและการจั ด บริ ก าร
อนามั ย ครอบครั ว การให้ ค าปรึ ก ษาในงาน
อนามัยครอบครัว การให้บริการสุขภาพและการ
ให้ ค าปรึ ก ษาก่ อ นเริ่ ม ใช้ ชี วิ ต คู่ การดู แ ลหญิ ง
ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลัง
คลอด วางแผนครอบครั วและเทคโนโลยี ช่วย
การเจริญพันธุ์ การดูแลครอบครัวในวัยต่าง ๆ
ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน
ผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติการให้บริการงานอนามัย
แม่และเด็ก 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, counseling 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,
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medical care, ehabilitation and referring for appropriate
treatment, medical and public health terminology
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อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
แนวคิ ด พั ฒ นกิ จ ของครอบครั ว ความหมาย
ความสาคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และเด็ก
งานอนามั ยครอบครั วและงานอนามั ยเจริญพันธุ์
นโยบายงานวางแผนครอบครั ว และอน ามั ย
การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากรปัจจัย
ทางประชากรที่กาหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ
ประชากรต่องานอนามัยครอบครัว การวางแผนและ
การจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้คาปรึกษา
ในงานอนามัยครอบครัวการให้บริการสุขภาพและ
การให้ค าปรึกษาก่ อนเริ่ มใช้ ชีวิ ตคู่ การดู แลหญิ ง
ขณะตั้ ง ครรภ์ ข ณะคลอด และมารดาทารกหลั ง
คลอด วางแผนครอบครั ว และเทคโนโลยี ช่ ว ย
การเจริญพันธุ์การดูแลครอบครัวในวัยต่าง ๆ ได้แก่
วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สู งอายุ
การฝึกปฏิบัติการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก
การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว
Concepts of family mission, definitions, importance
and scope 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, effects of population on
family health, health family planning and services,
counseling in family health, services and counseling
before marriage, maternal and child health care,
family planning, assisted reproductive technology,
caring for family member, pre-school age, school
age, adolescent, adult, old age, practice for

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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adolescent, adult, old age, practice for maternal
and child health care and family health care
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(2-2-5) 324465
Health Economics
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ปัจจัย
ก าหนดอุ ป สงค์ อุ ป ทานและการบริ ก ารทาง
สุ ข ภาพ พฤติก รรมของผู้บ ริโภคในการบริการ
ทางสุ ข ภาพ ความสั ม พัน ธ์ระหว่า งรายได้แ ละ
การบริโภคบริก ารทางสุ ข ภาพ เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุ ข ระดั บ มหภาคและจุล ภาค การฝึก
ปฏิบั ติเ พื่อการวิเ คราะห์ส ถานการณ์ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขความเป็นธรรมระบบ
สุขภาพ หลักประกันสุขภาพ
Fundamental principle of public health economics,
factors determining general commodities’ demand
and supply including health care services,
consumer behaviors in health care services,
relationship between income and health care
consumption, influences of changes in economics
toward health, health insurance and social
insurance, public health economics at macro and
micro levels, activities for analysis of contemporary
public health economics situation
โภชนศาสตร์
2(2-2-5) 324424
Nutrition
ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุ มชน
โภชนาการกับสุ ขภาพ ปั ญหาและสาเหตุ ปั จจั ย
ของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร การ
ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสาหรับบุคคล
ในวัยต่าง ๆ การจัดการกาหนดอาหารตามหลั ก
โภชนศาสตร์ โภชนบ าบั ดและผู้ ป่ วยเฉพาะโรค
ข้อมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการ โภชนาการ
ทางเลือก อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การแก้ปัญหา
ทุ พ โภชนาการ การวางแผนทางโภชนาการ
การประเมินโครงการทางโภชนาการ
Definition and scope of community nutrition,
nutrition and health, malnutrition problems and
related factors, energy and nutrients, nutritional
status assessment, nutrition for various age
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maternal and child health care and family health
care
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
ความรู้พื้น ฐานทางเศรษฐศาสตร์สุ ข ภาพ ปั จจัย
กาหนดอุปสงค์ อุปทานและการบริการทางสุขภาพ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการทางสุขภาพ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ แ ละ การบริ โ ภค
บริ ก ารทางสุ ข ภาพ เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข
ระดับมหภาคและจุลภาค การฝึกปฏิบัติ เพื่อการ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุ ข ความเป็ น ธรรมระบบสุ ข ภาพ
หลักประกันสุขภาพ
Fundamental principles of public health economics,
factors determining general commodities’ demand
and supply, health care services, consumer
behaviors in health care services, relationship
between income and health care consumption,
influences of changes in economics towards
health, health insurance and social insurance,
public health economics at macro and micro
levels, activities for analysis of contemporary
public health economics situation
โภชนศาสตร์
2(1-2-3)
Nutrition
ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุ ม ชน
โภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและสาเหตุปัจจัยของ
ทุ พ โภชนาการ พลั ง งานและสารอาหาร การ
ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสาหรับบุคคล
ในวัยต่า ง ๆ การจัด การก าหนดอาหารตามหลัก
โภชนศาสตร์ โภชนบ าบั ด และผู้ ป่ ว ยเฉพาะโรค
ฉลากโภชนาการ โภชนาการทางเลื อ ก อาหาร
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การแก้ปั ญ หาทุ พโภชนาการ
การวางแผนทางโภชนาการ การประเมินโครงการ
ทางโภชนาการ
Definitions and scope of community nutrition,
nutrition and health, malnutrition problems and
related factors, energy and nutrients, nutritional
status assessment, nutrition for various age
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ปรับรหัส
และจานวน
หน่วยกิต

ปรับรหัส
และจานวน
หน่วยกิต
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groups, dietary guidelines for health, diet
therapy and specific patients diseases, nutrition
information on nutrition labels, alternative
nutrition, herbal food, and supplementary food
product, food consumption behavior,
malnutrition problems, nutritional planning,
evaluation of nutrition programs
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน การ
วินิจฉัยและการล าดั บ ความส าคัญ ของปั ญหา
อนามั ยชุ ม ชน การวิเ คราะห์โ ยงใยสาเหตุ ข อง
ปัญหา โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย
และแผนพั ฒ นาการสาธารณสุ ข สู่ ก ารปฏิ บั ติ
การวางแผนการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยยึด
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนการด าเนิน งาน
ต า ม แ ผ น ที่ ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ในชุมชน
Health situation analysis of the community,
community diagnosisand priority setting, web of
causation analysis, using seven piece tool,
policy and health development analysis,
participatory planning for problem solving,
Implementation and evaluation
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย สรุป
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงาน
อนามัยชุมชน
Review, data collection, analysis, report writing,
presentations, discussions, conclusion and answer
questions on the issue community health
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
บทนาสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค
รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การคานวณ
ขนาดของยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและ
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groups, dietary guidelines for health, diet therapy
and specific patients diseases, nutrition labels,
alternative nutrition, herbal food, and
supplementary food product, food consumption
behavior, malnutrition problems, nutritional
planning, evaluation of nutrition programs
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อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน การ
วิ นิ จ ฉั ย และการล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา
อนามั ย ชุ ม ชน การวิ เ คราะห์ โ ยงใยสาเหตุ ข อง
ปัญหา การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย
และแผนพัฒนาการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การ
วางแผนการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ปั ญ หาโดยยึ ด
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน การดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนด การประเมินผลการดาเนินงาน การ
เสนอแนวทาง ในการแก้ปัญหาในชุมชน
Community health situation analysis, diagnosis
and priority setting of community health problem,
web of causation analysis, using seven- piece
tool, formulating health policy and development
plan, participatory planning for problem solving,
implementation, evaluation, offering soluations
for community problems
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย สรุป และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงานอนามัย
ชุมชน
Literature review, data collection, analysis,
report writing, presentations, discussions,
conclusion and answer questions on issues
related to community health
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
รูป แบบยาเตรียม วิถีท างการให้ยา การค านวณ
ขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา
เภสั ช จลนศาสตร์ และเภสั ช พลศาสตร์ กลไก

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กฎหมาย เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่ม ยา
ต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ข้อห้ามใช้ยา ปฏิกิริยาไม่
พึงประสงค์ ข้อควรระวังและปฏิกิริยาของยา
Principle of pharmacology, dosage form, route
of administration, dosage calculation and drug
laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics
of drug used in disorders in various systems,
mechanism of action, contraindication, adverse
drug reaction, precaution and drug interactio
324334

จิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
2(2-2-5)
ด้านสุขภาพ
Psychology and Counseling in Health
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สั ง คม กระบวนการท างานของจิ ต พั ฒ นาการ
ของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
การคิดการรับรู้การเรียนรู้เชาว์ปัญญาความเชื่อ
เจตคติ ค่า นิยม อารมณ์ วุฒิภ าวะ บุ ค ลิก ภาพ
และการปรับตัวตลอดจนการจูงใจ ความสาคัญ
และหลั ก การให้ ค าปรึ ก ษา องค์ ป ระกอบและ
กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา เทคนิ ค วิ ธี ก าร
คุณสมบัติของผู้ให้คาปรึกษาและการเตรียมใน
การให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาสุขภาพต่าง ๆ
การแจ้งข่าวร้าย กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
การดู แ ลผู้ ป่ว ยระยะสุ ด ท้า ยการให้ค าปรึก ษา
สุขภาพทางสื่อมวลชนปัญหาอุปสรรคของการ
ให้คาปรึกษาและแนวทางแก้ไข
Concept, and theories of psychology, factors
affecting development of human, physical,
mental, and social, process of mental
development, individual difference in thinking,
perception, learning, intelligent quotient, belief,
attitude, value, emotion, maturity, personality
and adaptation as well as motivation,
importance and principles of counseling,
components and process of counseling,
counseling techniques, qualification and
preparation for counseling, various health
counseling, breaking bad news, problem solving
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การออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ข้อควรระวังข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของ
ยาที่มีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์
Dosage forms, routes of drug administration,
dosage calculation, Latin language using in
prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and
pharmacodynamics, mechanism of action, adverse
drug reactions, precaution contraindication and
drug interaction of drug effected on human body
system
ย้ายไปกลุ่ม
พืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชา
สาธารณสุข
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process, palliative care, health counseling via
media, problems obstacles of counseling, and
problem solving approach
คอมพิวเตอร์สาหรับ
2(2-2-5) 324334
งานสาธารณสุขชุมชน
Computer for Community Health
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบ
และโครงสร้ า งของระบบสารสนเท ศทาง
สาธารณสุข การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารด้ า น
สุขภาพ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
การประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ แนวคิด
พื้นฐานของระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ การ
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการจัดการข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสาธารณสุ ข การเลื อ กใช้
สถิติ การแปลผล การรายงานผล การเฝ้าระวัง
และรายงานความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์
สุขภาพชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
การพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของชุมชน
Concept of information systems (IS), composition
and structure of health information system,
management information systems, usage of
information technology for healthcare
communications, information retrieval by
computer, application the information
technology, basic concepts of computer
networking, practice computer skills and
computer program for Information management,
health data analysis, statistics selection,
interpretation, reporting, surveillance and
reporting on the movements of the community
health situation, factors related to health and
improving the wellbeing of the community
การวางแผนและประเมิน
2(1-2-3) 324161
สุขภาพชุมชน
Planning and Evaluation in Community Health
แนวคิ ด ของการประเมิ น ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินผล หลักการและวิธีการการประเมินผล
ภาวะสุขภาพ ประเมินแผนงานโครงการแก้ไข
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ชีวสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
ในงานสาธารณสุข
Biostatistics and Computer for Public Health
ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและชีวสถิติที่ใช้
ในงานด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข
ระดับการวัด การเก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล
ความน่า จะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีขีดจากัดกลาง
การค านวณและการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ละการทดสอบสมมติ ฐ าน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์
ข้อมู ล เชิงปริม าณ การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิตแิ บบ
ไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์
ข้อมูล
Fundamental of statistics and biostatistics in
public health and medical practices, levels of
measurement, data collection and presentation,
probability and probability distribution, population
and sample, central limit theorem, sample size
determination and sampling, parameter
estimation and hypothesis testing, qualitative
data analysis, quantitative data analysis,
variance analysis, correlation and regression
analysis, non-parametric statistics, using
software for data analysis

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
Planning and Evaluation in Community Health
แนวคิดของการประเมิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน
หลั กการและวิธีการการประเมินผลภาวะสุขภาพ
การประเมิ น แผนงานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุ ข ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในระดั บ บุ ค คล ครอบครัว
ชุ ม ชนการประเมิ น ผลงานสาธารณสุ ข การ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ กระบวนการ
แก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
Concepts of evaluation, evaluation theories,
principles and methods of evaluation of health
status, assess project health problem in
individuals, families, communities, public health
evaluation, health impact assessment, health
issues involved and the strengthening of
communities
อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิ ด ของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น
ความหมายและความส าคั ญ ของโรงเรี ย น
ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่ง เสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน นโยบายและ
เป้าหมายการส่งเสริม สุขภาพเด็ กวัยเรียนตาม
แผนพัฒนาสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ในการตรวจสุ ข ภาพนั ก เรียน การ
ประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต การวัดสายตา
การทดสอบการได้ยิน การตรวจสุขภาพฟัน การ
บั น ทึ ก บั ต รสุ ข ภาพนั ก เรี ย น การสร้ า งเสริ ม
ภู มิ คุ้ ม กั น โรค การสอนสุ ข ศึ ก ษาในโรงเรี ย น
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาลใน
โรงเรียน การจัด ระดับ บริก ารอนามัยโรงเรี ยน
การประเมินผลการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
Concept of school age health promotion, meaning
and objective of school health promotion, health
situation and health promotion students in school,
policy and goal of school health promotion in
national health plan, role of health personnel:
health check, assessment of growth, refractions,
hearing test, dental check, record card student
health, immunization, health education in school,
environmental health in school and first aid rooms
in school, level of school health promotion and
evaluation of school health
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การประเมิ นผลงานสาธารณสุ ข การประเมิ น ผล
กระทบทางสุ ข ภาพ กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
Concepts of assessment, assessment theories,
principles and methods of health status
assessment, project health problem assessment
in individuals, families, communities, public
health evaluation, health impact assessment,
participative health problem solving process and
communities strengthening process
ย้ายไปกลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์
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สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Social Public Health
ความหมาย แนวคิ ด และหลั ก การทางสั ง คม
วิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ และ
การเจ็บ ป่วย ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพต่า ง ๆ ใน
สังคม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ อิทธิพล
ของปั จ จั ย ทางสั ง คมต่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ย การ
วิ เ คราะห์ชุ ม ชนทางด้ า นสั ง คมวิ ท ยา และการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยา
และมานุษวิทยาทางสุขภาพ
Definition, concepts and principles of sociology
and anthropology of health, and illness,
healthcare system in social, belief systems about
health, influence of social factors on illness,
analysis of the sociological community, and health
issues with the concept of sociology and
anthropology of health
ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสาธารณสุข
English for Health Service and Public Health
การใช้ ภ าษาด้ า นการสาธารณสุ ข และการ
บริการสุขภาพ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขี ย น ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ทางการแพทย์ แ ละ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
English in public health and and health services
focusing on listening, speaking, reading,and
writing skills, technical vocaburary for medical
and nursing related to public health
การจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
ในภาวะฉุกเฉิน
Public Health Emergencies Management
หลักการช่วยเหลือดูแลภาวฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ที่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก ผู้ ใ หญ่ และผู้ สู ง อายุ ค วาม
เจ็บ ป่วยภาวะช็ อค การล้ม เหลวของอวัยวะใน
หลายระบบ ชนิ ด ลั ก ษณะความรุ น แรงของ
อุ บั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สาธารณภั ย
หลักและแนวทางในการจัดการสาธารณภัยการ
วางแผนด าเนิ น การ และการประสานความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ร ทั้ ง การเตรี ย มรั บ
สถานการณ์ ขณะเกิ ด เหตุ และหลั ง เกิ ด
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ฝึกประสบการณ์

ย้ายไปกลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์

ย้ายไปกลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์
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เหตุ ก ารณ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ หลั ก และวิ ธี ก าร
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินและสาธารณ
ภั ย ทั้ ง รายบุ ค คลและรายหมู่ หลั ก การและ
วิ ธี ก ารฝึ ก ซ้ อ มการจั ด การสาธารณภั ย และ
แนวทางปฏิบัติ
Principles accident and emergency in children,
adults and elder, illness, shock to the system in
multiple organ failure, type, nature of the
severity of accidents, concepts of disaster,
principles and guidelines for disaster
management, action plan and collaboration
between organizations, preparing for the scene,
and after the event types, principles and
method casualties in emergencies and disasters,
both individual and group, principles and
practice of public management
324221

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ปั จ จั ย ก าหนด
สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและ
ประชาสั ม พัน ธ์ การเขียนแผนการสอนสุ ข ศึกษา
เทคนิค การสร้า งแรงจูง ใจ การชี้น า การสื่อสาร
สุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดใน
ที่ชุมชน ปัจจัยทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและ
การประเมิ น ผลสุ ข ศึก ษาและพฤติก รรมสุ ข ภาพ
การฝึกทักษะปฏิบัติการให้สุขศึกษาและการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน
Principles and concepts of health education and
health behaviors, health literacy, determinants of
health, health education methods, media health
education and public speaking, writing health
education lesson plans, motivation techniques,
advocacy, basic health communication,
communication personality, community speaking,
psychological economic social and cultural factors
toward health behaviors, practical skills for health

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุข
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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education and developing health behaviors at
individual, family and community levels
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
2(1-2-3)
Health Promotion Community
แนวคิ ดและทฤษฎี การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพตามช่วงวั ย การจั ดการดู แลสุ ขภาพ
แบบองค์ รวม ดั ชนี ชี้ วั ดที่ ส าคั ญของปั จจั ยสั ง คม
กาหนดสุขภาพ หลักการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คุ ณภาพชี วิ ตยั่ งยื น หลั กประกั นสุ ขภาพ หลั กเวช
ศาสตร์ ครอบครั วในชุ มชน หน่ วยบริ การปฐมภู มิ
ระบบสุขภาพอาเภอ การจัดบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง หลักผู้ดูแล
ทักษะการแจ้งข่าวร้าย ผู้จัดการการดูแล หลักดูแล
การปฏิบัติกิจวัตรส่วนบุคคล การเยี่ยมบ้าน การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การ
ถอดบทเรี ย น การศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า ง การฝึ ก
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่วงวัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
Concepts and theories health promotion, health
promotion in differently age, holistic health care
management, indicators social determinant of
health, principles of community health system
development, sustainable quality of life, health
insurance, principles of family medicine in the
community, primary care unit, district health
system, long-term care services for chronic
patients, palliative care, skill breaking bad news,
concept caregiver, care manager, activities of
daily living, home visit care, community
participation in health development, lesson
learned, case study, practicing health promotion
and health system development in rural and
urban community
ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา
ธรรมชาติของการเกิด โรค ปัจจัยกาหนดสุข ภาพ
การกระจายของโรค การวั ด ทางระบาดวิ ท ยา
รูป แบบการศึก ษาทางระบาดวิท ยา ดั ช นีอนามัย
สถิตชิ ีพ สถิตใิ นทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค
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เปิดรายวิชาใหม่

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาชีพ
สาธารณสุข
ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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การสอบสวนโรค การคัด กรองโรค รูป แบบการ
ระบาดของโรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ การใช้
เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา
การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์ระบาดวิทยา
ในงานสาธารณสุข
Principles and fundamental concepts of
epidemiology, natural history of disease,
determinants of health, distribution of disease,
measure in epidemiology, types of
epidemiological study, health indicators, vital
statistics, statistics in epidemiology, surveillance,
epidemiological investigation, disease screening,
types of communicable and non -communicable
disease epidemics, using information technology
for epidemiological reports, disaster management
and applied epidemiology to public health
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การเฝ้ า ระวั ง โรค แนวคิ ด การป้ อ งกั น และการ
ควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรค
อุบั ติซ้า โรคอุบั ติใหม่ อุบั ติเหตุ และการบาดเจ็ บ
อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชีว้ ัด และ
การบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค
Disease surveillance, concepts of prevention and
disease control, infectious diseases, noncommunicable diseases, chronic diseases, reemerging diseases, emerging diseases, accidents
and injuries, disasters, occupational and
environmental diseases, various factors related
disease, immunization all among age group,
disease prevention policy, indicators and
integration in prevention and control of diseases
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสาธารณสุ ข
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ง า น วิ จั ย จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย
การก าหนดปั ญ หา การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สมมติ ฐ าน การก าหนด ตั ว แปร กรอบแนวคิ ด
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การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการเลื อ กใช้ ส ถิ ติ
ส าหรับ วิเ คราะห์ข้อมู ล การน าเสนอผลงานวิจัย
การเขี ย นโครงการและรายงานการวิ จั ย และ
การประเมินโครงการวิจัย
Principles and public health research methods,
types of studies; research ethics, problems and
objectives formation, hypothesis statement,
variables and conceptual framework design,
formulate and test tools in research, population,
sample size and sampling, data collection,
statistic for data analysis, presentation, proposal
development, research report, project evaluation
การบาบัดโรคเบื้องต้น 2
3(1-4-4)
Basic Medical Care II
การตรวจประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม
กลุ่มโรคตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
การวินจิ ฉัยแยกโรค การบาบัดโรคเบือ้ งต้นในกลุ่ม
โรคตามข้ อ บั ง คั บ สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
การเย็ บ บาดแผลที่ ไ ม่ ส าหั ส ในต าแหน่ ง ที่ ไ ม่
อันตราย การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการ การเก็บ
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การอ่านและแปล
ผลการรายงานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบ าบั ด โรคและการบริ ก าร
สาธารณสุข
Holistic health assessment, syndrome under the
scope of council of community public health
rules, differential diagnosis, basic medical care
of syndrome under the scope of council of
community public health rules, suture of simple
wound on harmless position (position without
danger) and vaccine preparation for service,
specimen collection, reading and interpretation
preliminary laboratory reports, medical care and
public health service terminology and
communication
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
1(1-0-2)
และการคุม้ ครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข
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Food sanitation management and consumer
protection in public health
หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร โรคและอั น ตรายต่ อ
สุ ขภาพที่ เ กิ ด จาก อาห าร การจั ด การแ ล ะ
การตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต อาหารและร้ า นค้ า
การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้า พฤติกรรม
อนามั ย ของผู้ ป ระกอบและผู้ จ าหน่ า ยอาหาร
การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Food sanitation principle, food borne diseases and
health hazard, restaurants and food shops
monitoring and management, contaminants in
food and water detection, cooks and food vendors
hygiene behavior, consumer protection and
related laws
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน อุบั ติเหตุ และอุบั ติภั ย การควบคุม
และป้องกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภั ยในการทางานกับสารเคมีเบื้องต้น
หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกาหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบ
อาชี พ ภั ย ทางสุ ข ภาพของผู้ ป ระกอบอาชี พ
การยศาสตร์ การบูรณาการความรูท้ างด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยสู่การทางานทางวิชาชีพ
Principles and basic concepts of occupational
health and safety, working environment and
condition, accidents and disasters in workplace,
control and protection in occupational health and
safety, safety at work with chemicals,
organizations, standards, regulations and relevant
laws, occupational disease, occupational
ergonomics, health promotion in workplace,
occupational health and safety risk assessment
and management, integrating knowledge of
occupational health and safety into professional
work
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
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หลั ก การและแนวคิ ด ของอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบของมลพิษทางน้า อากาศ และของเสีย
อันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการ
น้ าสะอาด การบ าบั ด น้ าเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล
การจั ด การมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง และ
การควบคุ ม ความสั่ น สะเทื อ น การสุ ข าภิ บ าล
อาหาร การสุ ข าภิ บ าลที่อ ยู่ อ าศั ย สถาบั น และ
สถานประกอบการ การควบคุ ม แมลงและ
พาหะนาโรค การจัดการเหตุราคาญ การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความสาคัญของงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
Principles and concepts of environmental health,
effects of water pollution and air pollution and
hazardous waste on the health and environment,
water supply management, water and sewage
treatment, solid waste and hazard waste
management, air pollution control, noise control
and vibration control, food sanitation,
environmental sanitation in community and
establishment, insects and vectors control,
nuisance management, environmental health
management in community, importance of
environmental health in current situation,
greenhouse effects and global warming
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป การ
วางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อานวยการ การควบคุมงาน การประเมินผลงาน
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข และ
ระบบสาธารณสุขภาคประชาชน
Concepts, theories, and principles of basic
administration, planning, organization, staffing,
directing, controlling, evaluation, public health
service in Thailand, regulations related to public
health administration, public health system
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
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และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law
มาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ และสั ง คม
หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข
และกฎหมายที่เ กี่ยวข้องในการประกอบวิช าชี พ
กฎหมายด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้อ ม การคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย กฎหมายเกี่ยวกับ การบริห ารราชการ
และการปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุข
ชุ ม ชน นิ ติ เ วชศาสตร์ และการบู ร ณาการองค์
ความรู้ก ฎหมายประยุก ต์ใช้ในการฝึก ปฏิ บัติงาน
ด้านสาธารณสุข
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
การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ
2(1-2-3)
สารสนเทศในงานสาธารณสุข
Health Data Management and Health Information
Systems
หลั ก การและความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบข้ อ มู ล และ
ฐานข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพในหน่ ว ยงาน
สาธารณสุ ข การจั ด การข้ อ มู ล สุ ข ภาพด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นงานสาธารณสุ ข
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ด้า น
สาธารณสุข ทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะ
สาธารณะด้านสุขภาพ สุขภาพหนึ่งเดียว การสื่อสาร
ยุคดิจิตอล สื่อสารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
Prlnciples and knowledge in data and database
system, health data bases in public health office,
data management by computer, applied for
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geographic information system in health, applied
for artificial intelligent in health, theory health
communication, health advocacy, one health, risks
and crises communication
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
10 หน่วยกิต
324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
1(0-3-2)
สถานการณ์สุขภาพ
Practicum of health situation analysis
การฝึกปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ
ระดับสากล ประเทศ จังหวัด การวิเคราะห์แนวโน้ม
การกระจายเชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์
ปกติและฉุกเฉิน การเขียนบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
Practicum of health data retrieval, international
national and provincial level, analysis of trend,
spatial distribution, population at risk in normal
and critical situation, report of executive summary
324372 การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารภาคสนาม
3(0-9-5)
บู ร ณาการ
Field Training Integration
การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
สุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ส ารวจข้อมู ล การวิเ คราะห์ข้อมู ล การจัด ล าดั บ
ความสาคัญของปัญหา วางแผน ดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข การติ ด ตามและการ
ประเมินผล
Practicum of health situation analysis, data
collection design, data survey, data analysis,
problems prioritization, planning, health problem
alleviated implementation, monitoring and
evaluation
324473 ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
Professional Training
การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสาธารณสุ ข
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practicing, learning, enhancing experiences and
skills in work related to public health in
government organizations or private sector
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การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงานการนาเสนอ การอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านสาธารณสุข
Study, data collection, research, analysis, report
writing, presentation, discussion in public health
สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่เ กี่ยวข้องกับ งานสาธารณสุ ข ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Practice learning, practical experience, and skills
in work related to public health as trainee in
workplace, government organizations or private
sector
อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิ ด ของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น
ความหมายและความสาคัญของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วั ย เรี ย น สถานการณ์ สุ ข ภาพและการส่ ง เสริ ม
สุขภาพนักเรียนในโรงเรียน นโยบายและเป้าหมาย
การส่ง เสริม สุ ข ภาพเด็ กวัยเรียนตามแผนพัฒนา
สุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
การตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมินภาวการณ์
เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการได้ยิน
การตรวจสุ ข ภาพฟั น การบั น ทึ ก บั ต รสุ ข ภาพ
นักเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุข
ศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ห้องพยาบาล ในโรงเรียน การจัด ระดั บ บริก าร
อนามั ยโรงเรียน การประเมิ น ผลการด าเนิน งาน
อนามัยโรงเรียน
Concepts of school age health promotion,
definitions and importance of school health
promotion, objective of health promotion of
students in school, policy and goals of school
health promotion in national health plan, roles of
health personnel, health check, assessment of
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growth, refractions, hearing test, dental check,
record card student health, immunization, health
education in school, environmental health in
school and first aid rooms in school, level of
school health promotion and evaluation of school
health
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Promotion in Elderly
แนวคิ ด สั ง คมผู้ สู ง อายุ ความหมายผู้ สู ง อายุ
บทบาทและความสาคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว
ชุมชนและสังคม พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ
ผู้สูงอายุ การวางแผนก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุ การ
เตรี ย มตั ว ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย โรคของผู้สู ง อายุ
การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ออกกาลังกาย
และสุ ข ภาพจิ ต ผู้ สู ง อายุ กฎหมายและสิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องผู้ สู ง อายุ การจั ด สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
Elderly society concepts, definitions of elderly, roles
and importance of elderly to family, community and
society, physical and mental development elderly,
planning before entering elderly society, health
preparation, nutrition, exercise and mental health
elderly, elderly law and privilege, laws and privilege
elderly, arrangement housing facilities for elderly
ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสาธารณสุข
English for Health Service and Public Health
หลั ก การใช้ แ ละการประยุ ก ต์ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุขและการแพทย์ คาศัพท์
ด้านบุคลากร องค์กรด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพ
การสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม
โรคและการฟื้ นฟู สุ ขภาพ หลั กการระบุ ต าแหน่ ง
อวั ยวะร่ างกายมนุ ษย์ ตามหลั กกายวิ ภาคศาสตร์
การประยุ ก ต์ ใช้ รากศั พท์ ในการสร้ า งค าเฉพาะ
ท าง ด้ านก ารแ พท ย์ ค าย่ อท าง ก ารแ พ ท ย์
ค าศั พ ท์เทคนิ ค ทางการอ่ านและตี ค วามค่ า
ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทักษะพื้นฐาน
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น เกี่ ย วกั บ บั น ทึ ก ผล
ในทางการแพทย์ การประยุ ก ต์ ใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในการซักประวัติขั้นพื้นฐาน ทักษะ ขั้นพื้นฐานการใช้
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ภาษาอั งกฤษในการน าเสนอกรณี ศึ ก ษาทางการ
แพทย์ขั้นพืน้ ฐาน
Study of principles and applications of English
communication skills in medicine and public health
and medicine, as terms of public health personals,
organizations, health system, public health crisis,
health promotion, prevention and control disease and
health rehabilitation, principles of positioning of
human body organs according to anatomy,
application of etymology to create medical
terminology, abbreviations, medical terminology
reading and interpreting results from the medical
laboratory, terminology of essential equipment in
medical services, application of English in basic
history taking, basic English language skills in
presenting basic medical case studies
การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน 3(2-2-5)
Public Health Emergencies Management
ภาวะฉุ ก เฉิ น และอุ บั ติ เ หตุ ในเด็ ก ผู้ ใ หญ่ และ
ผู้ สู งอายุ ความเจ็ บป่ วย ภาวะช็ อค การล้ มเหลว
ของอวัยวะในหลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรง
ของอุ บั ติ เหตุ ต่ างๆ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บสาธารณภั ย
หลั ก และแนวทางในการจั ด การสาธารณภั ย
การวางแผนด าเนิ น การ และการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร การเตรียมรับสถานการณ์
ขณะเกิ ด เหตุ และหลั งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ หลั ก
และวิ ธี ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ าดเจ็ บ ในภาวะฉุ ก เฉิ น
และสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการ
และวิ ธี ก ารฝึ ก ซ้ อมการจั ด การสาธารณภั ย และ
แนวทางปฏิบัติ
Emergency and accident in children, adults and
elder, illness, shock multiple organ failure, types,
nature of severity of accidents, concepts of disaster,
principles and guidelines for disaster management,
action plan and collaboration between organizations,
preparing for scene and after events, principles and
methods of casualties in emergencies and disasters
for both individual and group, principles and practice
of public managemen
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สังคมวิทยาสาธารณสุขและ
3(2-2-5)
Public Health Sociology in Community Development
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า ชุ ม ช น ผู้ น า
กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน การพั ฒ นาชุ ม ชนในมิ ติ
สั ง ความวิ ท ยาการสาธารณสุ ข ความหมาย
แนวคิ ด และหลั กการทางสั งคมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาเกี่ ยวกั บ สุ ข ภาพ และการเจ็ บ ป่ ว ย
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพต่ า ง ๆ ในสั ง คม ระบบ
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
ทางสั ง คมต่อความเจ็ บป่ วย การวิ เ คราะห์ชุ มชน
ทางด้ า นสั ง คมวิ ท ยา การแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ
ด้ ว ยแนวคิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ วิ ท ยา
ทางสุขภาพ
Principles of community development, leaders and
community development, community development
in public health sociology dimension, definitions,
concepts and principles of sociology and
anthropology of health and illness, healthcare
system in society, belief systems about health,
influence of social factors on illness, sociological
analysis of community, health problem solving
using sociological and anthropological concepts
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Impact Assessment
ความหมายและความสาคัญของการประเมิ น ผล
กระทบสุ ข ภาพและผลกระทบสุ ข ภาพชุ ม ชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทาง
สุ ข ภาพ การศึก ษาด้านคุณภาพชีวิต หลั กเกณฑ์
วิธีดาเนินการของการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ที่เ กี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะ โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่ า ง รุ น แ รง รวม ถึ ง ด้านสิ่ ง แ วด ล้อม แ ละ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
ข้ อ เส นอแ นะแ ล ะม าตรก า รล ด ผล ก ร ะ ท บ
การติด ตามเฝ้าระวังทางสุขภาพและการสื่อสาร
ความเสี่ยง
Definitions and importance of Health Impact
Assessment (HIA)and Community Health Impact
Assessment (CHIA), relevant laws in HIA, study
of life quality, criterion, methodology of Health
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Impact Assessment related to public policy
projects or activities leading to serious
consequences, environment and natural
resources, writing report health impact
assessment, suggestions and measures for
health impact mitigation, health surveillance and
risk communication
การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการ
3(2-2-5)
ที่จาเป็นเร่งด่วน
Assistance and practicum 0f necessary procedure
to handle emergency situation
การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นเร่งด่วน
เพื่ อ ให้ พ้ น จากภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแ พท ย์
การประเมิ น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิน ทางการแพทย์
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ก า ร เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ
ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ก า ร แ ป ล ผ ล
ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ก า ร ดู แ ล
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลสุขภาพองค์รวม
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน การทาคลอดฉุกเฉิน
Assistance and practicum 0f necessary
procedure to handle emergency situation,
emergency medical situation assessment,
emergency medical situation management, basic
sp ec i men c ol l ec ti on, basi c l aboratory
interpretation, providing care to patients, holistic
health care, home health care, emergency
delivery
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)

001101

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life

2(2-0-4)

001103

ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุค
ดิจิทัล
Technology Usage for Digital
life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management

3(2-2-5)

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
การสาธารณสุข
Public Health
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

002101

003101
003202

241111
243101

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยา 1
Biology I

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

241111

4(3-3-8)

243101
324111

รวม

1(0-2-1)

16 หน่วยกิต

4(3-3-8)
2(1-2-3)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างExplorative
English

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
001102
001104

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

003102

244104
324111

หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
Life Science Physics
การสาธารณสุข
Public Health

รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
002102

242101

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

4(3-3-8)

242101

3(2-3-6)

244104

2(1-2-3)

324161

15 หน่วยกิต

ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong
Learning
หลักเคมี
Principle Chemistry
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
Life Science Physics
การวางแผนและประเมินสุขภาพ
ชุมชน
Planning and Evaluation in
Community Health
รวม

2(1-2-3)
3(2-2-5)

4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)

18 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาต้น
001204

002201

004201

324221

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
Socialized Personality
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health
Behavior

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and
Professional Communication

3(2-2-5)

003203

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for
Society Creation

2(0-4-2)

324221

สุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health
Behavior
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public
Health Law
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

324263

329101
363219
367202

อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
รวม

3(2-2-5)

329101

3(2-3-6)

363219

3(2-3-6)

367202

21 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต

174
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201

สังคมพหุวัฒนธรรม
Living in Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
003204

324262
324222
361203

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3(2-3-6)

361203
324264

324271

324231
324232

365210
325101

การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication
การวางแผนและประเมินสุขภาพ
ชุมชน
Planning and Evaluation in
Community Health
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ccupational Health and Safe
รวม

การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
และชุมชน
Health Environment and
Community Management
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Promotion
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
การจัดการข้อมูลสุขภาพและ
ระบบสารสนเทศด้าน
สาธารณสุข
Health Information
Management and Public Health
Information Systems
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพ
Practicum of health situation
analysis

1(0-2-1)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
2(1-2-3)

1(0-3-2)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(2-3-6)

365210

3(2-2-5)

325101

20 หน่วยกิต

ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
รวม

3(2-3-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
003305

324322
324323
324324
324325

324331

324332

วิทยาการระบาด
Epidemiology
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น
Basic medical care
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
สาธารณสุข
Professional Ethics and Public
Health Law
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
Sustainable Health System
Development
อนามัยชุมชน
Community Health

3(2-2-5)

324331

XXXXXX

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

324323

324334

หลักพยาธิวทิ ยา
Principle of Pathology
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

324312

330201

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for
Digital Age Entrepreneurs
ระบาดวิทยา
Epidemiology

2(2-0-4)

322903

3(X-X-X)

XXXXXX

20 หน่วยกิต

อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
สุขภาพจิตและการให้คาปรึกษา
2(1-2-3)
ด้านสุขภาพ
Mental health and Counseling in Health
ชีวสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ในงาน
2(1-2-3)
สาธารณสุข
Biostatistics and Computer for
Public Health
พยาธิวทิ ยาทั่วไป
2(2-0-4)
General Pathology
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
รวม
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
003306

324341
324326
324327

การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณา
การ Field Training Integration

3(2-2-5)

324332

3(0-9-5)

324372

324333
324333
324334

341334

อนามัยครอบครัว
Family Health
จิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ
Psychology and Counseling
in Health
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology

3(0-6-3)

เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและ
การคุ้มครองผู้บริโภคในงาน
สาธารณสุข
Food sanitation management and
Consumer Protection in Public Health
รวม

3(3-0-6)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(0-9-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
2(2-2-5)

3(3-0-6)

341334
324351

รวม

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration for Professional
Innovation
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 1
Basic Medical Care I
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
Field Training Integration
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

17 หน่วยกิต

1(1-0-2)

18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
324428

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
324443

324431
324432
324433
324434

324435

324436
XXXXXX

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
Primary Medical Care
โภชนศาสตร์
Nutrition
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสาธารณสุขชุมชน
Computer for Community Health
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
Senior Project in Community
Health
สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(2-2-5)

324465

2(2-3-6)

324442

2(2-2-5)

324424

อนามัยครอบครัว
Family Health
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น 2
Basic Medical Care II
โภชนศาสตร์
Nutrition

3(2-2-5)

ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
Senior Project in Community
Health
สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(1-2-3)

2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(2-2-5)

2(2-2-5)

2(1-2-3)

324435

1(0-2-1)

324436

3(X-X-X)

XXXXXX

17 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(X-X-X)
16 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
* 324441
* 324442
* 324443

ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

หมายเหตุ * นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
6(0-18-9)

* 324473

6(0-18-9)

* 324474

6(0-18-9)

* 324475

6 หน่วยกิต

ฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

180

181

182

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

183
ตารางสรุปแบบรายงานผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ประธานกรรมการ
2. นายอเนก ทิมทับ
กรรมการ
3. ดร.ปริญญา จิตอร่าม
กรรมการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.2 ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
......หากปรับได้ ควรปรับเป็น สาขา สาธารณสุขชุมชน
......................................................................................................................................................
1.3 วิชาเอก
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.....................สาธารณสุขชุมชน Community Public Health
...........................................................................................................................................................
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
........................(ไม่ต่ากว่า 120 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ฯ)
...............................................................................................................................................
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
....................ส่งหลักสูตรให้สภาวิชาชีพอย่างน้อย ก่อน 180 วันโดยต้องผ่านการอนุมัตจิ ากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว................................................................................................................................
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.........เพิ่มผูป้ ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน,ที่ปรึกษา
อาชีพอิสระ...................................................................................................
1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
- 3 ใน 5 (60%) ตองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยระบุเลขที่ใบอนุญาตให้
ชัดเจน
- คุณสมบัติอ่นื ๆ ตามที่ อว.กาหนด
............................................................................................
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............เพิม่ การฝึกในสถานประกอบการ...................................................................................
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสถิตสิ ถานการณ์ ควรมีการอ้างอิง............................

185
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............บริบท ม.พะเยา น่าจะพร้อมเรื่องสังคมสุขภาพในเชิง Cross Culture เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ Border
line.........................
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.14 การบริหารจัดการ
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
เป็นห่วงวิชาชีพ ควรผลิตตามที่สภาวิชาชีพกาหนด
ควรเน้นศาสตร์ด้านสาธารณสุขชุมชชนต่อศาตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรเพิ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย เพื่อนิสิตจะได้มสี มรรถนะที่ครอบคลุม
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
..........ขาดประเด็นการฝึกงาน ไม่ได้ระบุในโครงสร้างหลักสูตร
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.........- เช็คจานวนนิสติ กับอาจารย์ประจาหลักสูตร 1:12
............................................................................................................................................................
..................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.........โครงสร้างหลักสูตร การฝึกงานต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
ชั่วโมงฝึกภาคสนามต้องไม่น้อยกว่า 450 ชม.
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
........การฝึกงาน ควรระบุให้ชัดเจนว่า จะฝึกรูปแบบใด (บูรณาการหรือสหกิจ)
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
พิจารณาเรื่องการบูรณาการให้ชัดเจน
บูรณาการกับวิชการฝึกภาคสนามบูรณาการ
(ข้อสังเกต)เป็นวิชาที่วา่ ด้วยการอนามัยชุมชน แต่มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนามัยชุมชนไม่มาก
ควรเพิ่มอาชีวะอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ควรระบุให้ชัดว่าบัณฑิต ม.พะเยามีอะไรที่เป็นนักสาธารณสุขที่แตกต่างกว่าบัณฑิตสาธารณสุข
ชุมชนจากที่อ่นื ๆ
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4.2 ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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7.2 บัณฑิต
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.3 นิสติ
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.4 คณาจารย์
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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7.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน สะท้อนการ
ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แสดงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตโดยการเน้นเรื่องความเป็นสากล
เห็นด้วยในการพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพที่บูรณาการความรูข้ ้ามศาสตร์ระหว่างสาธาณสุขกับ
องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมศาสตร์ความรูน้ าไปสู่ความเป็นวิชาชีพ
ควรเพิ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวะอนามัย
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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194

195

196

197

198

199

200

201

202

หลักสูตรได้ผา่ นการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
วันที.่ ................../……………………./……………

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ
(ดร.สุทธิชัย ศิรนิ วล)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูต ร)
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูต ร)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพรพนา สมจิตร)
วันที.่ ................../……………………./……………

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

หลักสูตรได้ผา่ นการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(นายอเนก ทิมทับ)
วันที.่ ................../……………………./……………

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ
(ดร.สุทธิชัย ศิรนิ วล)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพรพนา สมจิตร)
วันที.่ ................../……………………./……………
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

หลักสูตรได้ผา่ นการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ดร.ปริญญา จิตอร่าม)
วันที.่ ................../……………………./……………

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ
(ดร.สุทธิชัย ศิรนิ วล)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี)
วันที่.................../……………………./……………

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพรพนา สมจิตร)
วันที.่ ................../……………………./……………
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ทางสังคม: กรณีศกึ ษาตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง. วารสารวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562), หน้า 84-93.
ณัฐธิดา ฝีปากเพราะ, กมลชนก คายอดม่วง, ชญานุช จันทร์ต้น, ปวันรัตน์ สีชอล์ค, ภควดี ขันทะกสิกรรม,
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ธนวัฒน์ สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคิด จูหว้า. (2562). ผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏีความสามารถตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง.
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93.
สมคิด จูหว้า, รุง่ วงศ์วัฒน์ และอนุกูล มะโนทน. (2562). การประเมินและจัดการความเสี่ยงทาง
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ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มอื สอง. วารสารพยาบาล
และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้า 92-103.
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เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตาบลขุนควร อาเภอปง
จังหวัดพะเยา.วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน),
หน้า 185 – 195.
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จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
(ส.อ.ป)., ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 38-42.
Pansakun, N. and Kantow, S. (2020). The Relationship between Personal Factors and Physical
Activity Levels among Patients with Non-communicable Diseases, Phrae Province.
Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 40 Number 2, page 66-82.
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ทวีวรรณ ศรีสุขคา, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์
และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานต่อความรู้และ
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จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติ ในยุค Disruptive Technology” (9-10
กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202.
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นิติพงศ์ และสุรางคนา ไชยรินคา. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุ มวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ
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ความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแพร่ จังหวัด
แพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม
2563), หน้า S1-S14.
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ผลงานวิจัย
กรวิภา โสดาศรี, เจนจิรา สายสิงห์, ชนัญญา สายเมฆ, นิรมล เกตุอินทร์, วัชราวดี ภูจ่ นี , โศภิสรา
พลเหลือง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, วรางคณา กล้าจริง และภัทรพงศ์ พื้นงาม. (2564).
การเปรียบเทียบถุงหอมสมุนไพรจีนและถุงหอมสมุนไพรไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (25–28 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 2140-2155.
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (25–28 มกราคม
2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 2131-2139.
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อนุสรณ์ สวัสดี, แสงชัย วงศ์มานะกูล และภัทรพงศ์ พื้นงาม. (2564). การทดสอบประสิทธิ
ของภาพสมการตารับยาจีนในการจาจดตัวยาในตารับยาจีนต่อนิสติ แพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
(25–28 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 2156-2169.
วรรณภา มงคลมาศ, กิติยาธรณ์ มุลิ, ณมน เสนลา, ธัญนันท์ เรนทอน, ปาณิสรา ฉุยฉาย, วรรณภา
มงคลมาศ, อาทิมา แก้วก่า, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, จุฬาภัค
ศรศักดานุภาพ และภัทรพงศ์ พื้นงาม. (2564). การพัฒนาสื่อวิดีโอ เรื่อง การนวดกดจุดง่าย ๆ
เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ ในกลุ่มนิสติ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2562. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
(25–28 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 2113-2130.
ธัญญารัตน์ เสนาธรรม, ณรงค์ ใจเที่ยง, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง, กิตติยา ไทยธวัช, สุนันทา ตัง้ นิตพิ งศ์,
เทพนฤมิตร เมธนาวิน, แสงชัย วงศ์มานะกูล และวิชัย เทียนถาวร. (2563). ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแพร่
จังหวัดแพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2563), หน้า S1-S14.
ประจวบ แหลมหลัก, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภูส่ ุวรรณ, ประกาศิต ทอนช่วย,
ณรงค์ ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญ
ิ ญา
เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตาบลขุนควร อาเภอปง
จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563),
หน้า 184-194.
พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปุณยภัสร์ ศิริธีราธิฐิกุล, วรางคณา กล้าจริง, ปุณยวีย์
คาไทย, จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ และสมคิด จูหว้า. (2563). การศึกษาประสิทธิผลการบาบัด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินกิ แพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หน้า 1570-1579.
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ชินกร ยืนยาว, เกตน์สริ ี แก้วแดง, ชรินรัตน์ นนท์ศรี, นิตยา สนมฉ่า, ภรณ์ทิพวรรณ เต๋จา, มินตรา เบิกบาน,
รุ่งบุญศรี กลิ่นกล่อม, ณรงค์ ใจเที่ยง และอรทัย เกตุขาว. (2563). การรับรู้คุณภาพและ
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีโดยศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข,
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), หน้า 293-306.
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ทวีวรรณ ศรีสุขคา, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิ งศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์
และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานต่อความรู้และ
การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผูส้ ูงอายุ ตาบลแม่กา
จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202.
ประจวบ แหลมหลัก,ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภู่สุวรรณ, ประกาศิต ทอนช่วย,
ณรงค์ ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญ
ิ ญา
เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตาบลขุนควร อาเภอปง
จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน
2563), หน้า 184-194.
ปรียาพร สีจันทร์, ศรีสุดา เจริญดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และชัยวัฒน์
แสงศรจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสุขภาพและ
สาธารณสุข, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 31-40.
เทียนทอง ต๊ะแก้ว, นัฎศรา ขวัญเพ็ชร์, ณาฤนาถ ไพรเขียว, กมลชนก ยอดแก้ว, ทวีวรรณ ศรีสุขคา,
อรทัย เกตุขาว, ฐาปนวงศ์ ตัง้ อุไรวรรณ, รัตนาวดี แก้วเทพ, กรรณิการ์ เงินดี และ
พัฒนพงศ์ พิศตะคุ. (2560). ผลของกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเรื่องการปฐมพยาบาลผูป้ ่วย
ฉุกเฉิน ต่อความรู้และทักษะของประชาชนบ้านแม่กาห้วยเคียน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 277-278.
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นางสาวเกษแก้ว
เสียงเพราะ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

34513001XXXXX

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.

2

นางสาวทวีวรรณ
ศรีสุขคา

36599006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกียรติบัตร
การปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล
สาหรับพยาบาล
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป
ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา

สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์
สุขศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2558 360 360 360 360
2550

สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

2546

การรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา

2556

ประชากรศึกษา
การเจริญพันธุ์และ
วางแผนประชากร
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2531

2557

360

360

360

360
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ลาดับ

3

4

ชื่อ – สกุล

นางสาวเทียนทอง
ต๊ะแก้ว

นายน้าเงิน
จันทรมณี

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

35101004XXXXX

36601001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชนั้ สูง
ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ.
ปร.ด.

วท.บ.

สุขศึกษา
วิศวกรรม
ทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปร.ด.

อายุรศาสตร์เขตร้อน

วท.ม.
ส.บ.

5

นายบุญลือ
ฉิมบ้านไร่

3110300XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พิษณุโลก

2527

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2544
2557
2538
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

2548
2550
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.ม.
ส.บ.
ส.บ.

6

นายปฏิพัทธ์
วงค์เรือง

15799001XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

7

นายประจวบ
แหลมหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.

สาขาวิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี

ศ.บ.

การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ

ส.บ.

บริหารสาธารณสุข

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี

2565 2566 2567 2568
2559 360 360 360 360
2539
2536
2531
2560

360

360

360

360

360

360

360

360

2554
2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล
2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

2545
2543
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ส.บ.

8

นายสมคิด จูหว้า

36499001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9*

นายสมชาย
จาดศรี

36499001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายเสกสรรค์
ทองติ๊บ

55403900XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.ด.
วท.ม.

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

วท.บ.

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ส.บ.

สาธารณสุขศาสตร์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.

อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์
เวชศาสตร์ชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์

วศ.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

2565 2566 2567 2568

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2533

สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2540

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

2551
2545

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

2537
2549
2536
2527
2562
2551
2549
2545
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11

12

13

14

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายอนุกูล
มะโนทน

36407000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาว
อรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

35604521XXXXX

ชื่อ – สกุล

นายประกาศิต
ทอนช่วย
นางสาวปิยะวดี
ศรีวิชัย

15601001XXXXX

35399002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.

การส่งเสริมสุขภาพ
บริหารสาธารณสุข

วท.ด.

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

วท.ม.

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

วท.บ.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

วท.ม.

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2556 360 360 360 360
2541
2537
2558

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

2552
2548
2557
2553
2563
2548
2548
2545
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15

ชื่อ – สกุล
นางสาวรางคณา
กล้าจริง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

11007004XXXXX

อาจารย์

D.CM.
M.CM.

วท.บ.
16

นางสาวศศิวมิ ล
บุตรสีเขียว

34601007XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ

17*

นายสุทธิชัย
ศิรินวล

36409003XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
ส.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา
Clinical Foundation of
Chinese Medicine
Clinical Discipline of
Chinese and Western
Integrative Medicine
การแพทย์แผนจีน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Guangzhou University of
Chinese Medicine
Guangxi Medical
University

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2560 360 360 360 360
2556

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

2552

มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2557
2550
2539

360

360

360

360

360

360

360

360
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19

ชื่อ – สกุล
นายสรวิศ
บุญญฐี
นางสาวอุรัชชา
สัจจาพงศ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1539900XXXXX

อาจารย์

35406001XXXXX

อาจารย์

20

นางสุรางคนา
ไชยรินคา

35504001XXXXX

อาจารย์

21*

นายกฤษฎา
สารทอง

15601001XXXXX

อาจารย์

22

นางสาวจุฑามาศ
ตามเพิ่ม

16699001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
วว.
พ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์

วท.บ.
ปร.ด
พย.ม.
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชนั้ สูง
วท.ม.
ส.บ.

กิจกรรมบาบัด
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก

สุขภาพจิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

วท.ม.

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

วท.บ.

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2560 360 360 360 360
2556
2563 360 360 360 360
2552
2556
2548
2565
2544
2537

360

360

360

360

2558
2556

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยพะเยา

2557
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ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฬาภัค
ศรศักดานุภาพ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

15299005XXXXX

อาจารย์

M.CM.
B.CM.

24

นางสาวชุมาพร
รถสีดา

34006001XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.

25
26

27

นายณรงค์
ใจเที่ยง

5601001XXXXX

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
นิศารัตน์
อุตตะมะ
นางสาวเนตรนภา
พรหมมา

15104001XXXXX

36703004XXXXX

อาจารย์

ส.ม.
ศษ.บ.

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา
Internal of Chinese
Medicine
Chinese Medicine
พิษวิทยา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Guangzhou University of
TCM
Guangzhou University of
TCM
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2562 360 360 360 360
2559
2553
2552

360

360

360

360

2549

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559
2557

360

360

360

360

การวิจัยและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
อนามัยครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560

360

360

360

360

2554
2554
2548

360

360

360

360

สุขศึกษา
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ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะนุช
โลนันท์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

15599001XXXXX

อาจารย์

M.CM.
พจ.บ.

29

นางสาว
ปุณยภัสร์
ศิริธีราฐิติกุล

16001003XXXXX

อาจารย์

M.CM.

พจ.บ.
30

31

32*

นางสาวปุณญิสา
ผุดผ่อง
นายพงศธร
ศิลาเงิน
นางสาวพรพนา
สมจิตร

15704001XXXXX

16398000XXXXX

15404000XXXXX

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

ส.บ.
ส.ม.

อาจารย์

พทป.บ.
วท.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา
Science of Chinese
Pharmacology
การแพทย์แผนจีน
Clinical of Chinese and
Western Integrative
Medicine
การแพทย์แผนจีน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
การจัดการการสร้าง
เสริมสุขภาพ
โรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Guangzhou University of
Chinese Medicine
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
Guangxi Medical
University

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2560 360 360 360 360
2555
2560

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2556
2560

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553
2559

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2555
2554

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
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33

34

35

ชื่อ – สกุล
นางสาว
พรรณวดี
สิงห์แก้ว
นางสาวมนชนก
ชูวรรธนะปกรณ์
นางสาววิริญญา
เมืองช้าง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

35601007XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15601001XXXXX

อาจารย์

M.MS.

Acupuncture Science

อาจารย์

พทป.บ.
ส.ม.

China Medical University, 2558
Taiwan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

16599002XXXXX

คุณวุฒิ

36

นายศราวุฒิ
แสงคา

13413000XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
ส.ม.
วท.บ.

37

นายศุภกาญจน์
แก่นท้าว

14303001XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
พย.บ.

38

นางสาวสุนันทา
ตัง้ นิตพิ งศ์

31201013XXXXX

สาขาวิชา

การจัดการการสร้าง
เสริมสุขภาพ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวความปลอดภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชวิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

2565 2566 2567 2568
2553 360 360 360 360
2548
360

360

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2557
2554

360

360

360

360

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2560

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2553
2540

360

360

360

360

311

ลาดับ
39

40

ชื่อ – สกุล
นายแสงชัย
วงศ์มานะกูล

นางอรทัย
เกตุขาว

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

35604521XXXXX

อาจารย์

M.CM.

อาจารย์

B.CM.
วท.ม.
พย.บ.

36405004XXXXX

สาขาวิชา
Traditonal Chinese
Medicine Clinical
Foundation
Moxibustion and Tuina
จิตวิทยาพัฒนาการ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา

ปี

Beijing University of TCM

2565 2566 2567 2568
2559 360 360 360 360

Beijing University of TCM
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2556
2552
2539

360

360

360

360

312
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ภาคผนวก ช
ข้อบังคับสภาวิชาชีพ

324

325

326

327

328

329

330

331

ภาคผนวก ซ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี

332
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
ชั้นปี
ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
- การเรีย นรู้หมวดศึก ษาทั่ว ไปและความรู้ ใ นระดับ ขั้ นพื้ นฐานสาธารณสุ ข (Elementary of
public health) เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ใจบริ บ ทด้ า นสาธารณสุ ข และพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา
- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ศึกษาดูงานในระบบปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล สถานีอนามัย หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้บ้านในช่วงภาคฤดูร้อน
- การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และวิชาเอก
อนามัยชุมชน จัดการเรียนที่มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์ทางด้านสุขภาพ เป็น
ทั ก ษะพื้ น ฐานวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ขั้ น ต้ น (Beginner level of public health professional skill)
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การตรวจประเมินสถานะสุขภาพเบือ้ งต้นและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการให้คาแนะนาสุขภาพ
เบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : การศึกษาดูงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การฝึก
ทาโครงงานและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพทั้งในระดับบุคล ครอบครัว และ
ชุมชน
- จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาเอกอนามัย ชุมชน มุ่นเน้นทักษะ
พื้ น ฐานวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ขั้ น กลาง (Intermediate level of public health professional skill)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา
ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับลึก ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์ระบาดวิทยา การตรวจประเมินสถานะสุขภาพในระดับชุมชน และนาไปสู่การบูร
ณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเพื่อ ดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย บาบัด
เบือ้ งต้น ส่งต่อ และฟื้นฟูได้
- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการวิชาในชุมชนในเขต
พืน้ ในจังหวัดพะเยา (Community area based learning)
- จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาเอกอนามัย ชุมชน โดยใช้ปัญ หา
(Problem based learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) การค้นคว้า
ข้อมูล งานวิจัย ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและแบบบูรณาการเพื่อจัดทาโครงการหรือ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เน้น ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขขั้นสูง (Advance level of public
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health professional skill) ด้านวิชาชีพและการนาไปใช้ดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย
บาบัดเบือ้ งต้น ส่งต่อ และฟื้นฟูได้
- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ :ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ
ทุติยภูมิ)และภาคชุมชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (ระดับปฐมภูม)ิ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วาระที่
๔.๒.๘

เรื่อง
มติ
ขออนุมัติหลักสูตสาธารณสุขศาสตร ๑. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน ส า ข า ว ิ ช า อ น า ม ั ย ช ุ ม ช น ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ั บ ป รุ ง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีข้อเสนอแนะ
พิ จ ารณาส่ ง เสริ ม อาจารย์ ผ ู ้ ส อนให้ ม ี ก ารทำ
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ผลการปฏิบัติตามมติ
๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
และพิจารณาส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้มีการทำผลงานวิจัยเพิ่ม
มากขึน้ ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อนได้ ร ั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านการวิจัยให้มากขึน้
๑.๒ จั ด ให้ ม ี ผ ู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ ป็ น ที ่ ป รึ ก ษางานวิ จ ั ย เพื ่ อ ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย
๑.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนในการวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

๒. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารนำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ๒. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ด ำเนิน การเสนอมหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาต่อไป
เพือ่ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ผูร้ ับรองข้อมูล .......................................................
(ดร.สุทธิชัย ศิรินวล)
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

