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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

Bachelor of Public Health Program in Community Health 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   :  1203 

 ภาษาไทย      :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Public Health Program in Community Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) 

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

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

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

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 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 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  

   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่10/2564 วันที ่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 ในการประชุมครั้งที่........... 

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

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

 8.1 นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงานภาครัฐบาล 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 

 8.2 นักจัดการสุขภาพด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGO) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สถาบัน ส านัก หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 8.3 นักพัฒนาด้านสุขภาพชุมชนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.4 นักวิจัย หรอืผูช่้วยนักวิจัย ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.5 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนงานสาธารณสุขในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.6 ผูป้ระกอบวิชาชีพภายใต้ พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 8.7 งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวเกษแก้ว 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษา 

และพฤติกรรมศาสตร์ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สถาบันราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2558 

2550 

 

2546 

2 นายสมชาย จาดศรี 36498001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2536 

2527 

3 นายสุทธิชัย ศริินวล 36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 

4 นายกฤษฎา สารทอง 1560100XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจิต 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง  

2558 

2556 

5 นางสาวเนตรนภา พรหมมา 36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางสาวพรพนา สมจติร 15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

 ส.บ. 

โรคติดเชือ้และ

วิทยาการระบาด 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพ  

ที่ไร้พรมแดน แนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้มีการปฏิรูป

โครงสรา้งแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม

ที่เปลี่ยนไป ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งปัจจัย

ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสูยุคดิจิทัล การเกิดของโรค

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม 

และภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจากนี้อีกหนึ่งสถานการณ์ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่                  

ทั่วโลก คือ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง  

เกิดเป็นต้นทุนจากทั้งความสูญเสียชีวิตและการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบ

ทางอ้อมจากความพยายามในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยในปี 2563 ส่งผลให้ 

เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.15 ในขณะที่อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 

1.90 หรือประมาณ 7.4 แสนคน และช่ัวโมงการท างานลดลงร้อยละ 4.3 เหลือเพียง 41.6 ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ โดยแรงงานที่มีอายุน้อยและมีการศึกษาสูงจะประสบปัญหาการว่างงานมากกว่าแรงงาน 

กลุ่มอื่น น าไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ตามมาอาทิ ด้านสุขภาพจิต สุขภาพกายและทุพพลภาพที่ตามมา  

 การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อก าหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางในการ

ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทย มีจุดประสงค์ที่จะ “พลิกโฉมประเทศ” ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของ

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อน าไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม

เดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทย                

4 ประการ ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมแห่งโอกาสและ
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ความเสมอภาค การเสริมสร้างวิถีชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 ประเทศไทย

จะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่าง ๆ 

อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคของการปฏิวัตอิุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth 

Industrial Revolution) โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ

ภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สัดส่วนผู้สู งอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วัยแรงงานลดลง 

เศรษฐกิจผู้สูงวัย (silver economy) การท างานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่ อนาคตของงาน ท าให้งาน

บางประเภทจะหายไป และเกิดงานประเภทใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม 

คนเจนเนอเรช่ันวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น ค่านิยมการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป อาทิ การเห็น

ความส าคัญของการศึกษามากขึ้น การไม่นิยมมีลูก การขยายตัวของความเป็นเมือง และภายใน 30 ปี 

ประชากรร้อยละ 70 ของโลกจะอาศัยในเขตเมือง หลายเมืองทั่วโลกก าลังมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับการดูแล

สุขภาพเชิงป้องกัน รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการสุขภาพ การแพทย์ที่ทันสมัย การเพิ่มความสามารถ

ของระบบสาธารณสุข 

 ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงวางกรอบการพัฒนาการภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน 

โดยมีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ที่สนับสนุนใหก้ารเกิดการพลิกโฉมประเทศไทย 4 ประการ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาและสุขภาพ ได้แก่ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพ

มูลค่าสูง การมีมาตรฐานและชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง การบริการ

ความงาม และการส่งเสริมสุขภาวะ การลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ

สาธารณสุขมีคุณภาพ การตอ่ยอดองค์ความรูแ้ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการ

ทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ

ระบบสาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุข

อย่างเหมาะสมสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการจากทั้งในและ

ต่างประเทศ ระบบการศกึษามีคุณภาพ เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศกึษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษา

ภาคบังคับ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

การปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝกึอบรมที่ยังมีข้อจ ากัดด้านคุณภาพ

และการเข้าถึง ผา่นการปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศกึษา ตลอดจน

รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อม
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ทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที ่ นักเรียนในชนบทจ านวนมากที่ขาดความพร้อม  

และไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญและเอื้อต่อ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์  

ในทุกช่วงวัย กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานนโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้

สังคมสูงวัย มีความชัดเจนและระบบฐานข้อมูลการจัดการก าลังคนมีประสิทธิภาพ สถาบันทางสังคม

เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณด์้านสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จากสังคม

เกษตรกรรมกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนไป 

ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกน าเข้ามาใช้ในทุกกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการให้บริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 

ที่กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรือ้รังที่ท าให้ผูป้่วยต้องใช้ชีวติที่เหลอือยู่ในสภาพคุณภาพชีวติทีล่ดลงอย่างยาวนาน การระบาด

ของโรคอุบัติใหม่ อาทิเช่น โรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างระดับโลกและในประเทศไทย 

รวมทั้งส่งผลกระทบในทุกมิติทุกด้าน อาทิด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น และจะยังคง

ส่งผลต่อไปอีกหลายปี  

 สถานการณ์ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและงานสาธารณสุขของประเทศ ผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ส าคัญเนื่องจากเป็นผูท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายจิตใจ สังคม และอารมณ์ 

จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2555 ประชากรที่อยู่ในวัย

พึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ ามากกว่าประชากรในวัยแรงงาน จากรายงานของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พบว่าอัตราการเป็นภาระ (Dependency Ratio) มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว วัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เช่น   

การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะครอบครัวและที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุบางส่วนมีความเสี่ยงจะถูกทอดทิ้ง 

ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าบุคคลวัยอื่น ๆ ท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย 

จากสภาพร่างกายและความเสื่อมตามวัย ท าให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังและเพิ่ม ความเสี่ยง

ต่อภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรือ้รังหรอืโรคไม่ติดตอ่ที่จ าเป็นต้องการการดูแลบ าบัดรักษา

ในระยะยาว  โ ดยพบว่ าสา เหตุ ส าคัญของการ เสี ย ชี วิ ต ของผู้ สู ง อ ายุ  ไ ด้ แก่  โ รคหั ว ใ จ 

และหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคไต อัมพาต ปอดอักเสบ และอุบัติเหตุ เป็นต้น เป็นเหตุ 

ให้ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพามากขึ้นและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 

และจากการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านดังกล่าวมีผลท าให้ผู้สูงอายุประสบปัญหามากมาย อย่างไรก็ดี

สภาวการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการ สินค้าและบริการ  
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ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลใหภ้าคการผลติส่วนหนึ่งมโีอกาสเติบโตเพิ่มขึน้ อาทิ 

ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผูสู้งอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนา

นวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย  

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคมในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมคีวามซับซ้อน

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม  

การด ารงชีวิตของประชากรในแต่ละรุ่นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มประชากร  

เจนเนอเรช่ันวายที่มีการเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโต 

มากับการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล การให้ความส าคัญกับการศกึษา ท าให้มคีวามคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ท างานหรือ

เรียนออนไลน์ ไปจนถึงการซื้อของ ลักษณะนิสัยของประชากรเจนเนอเรช่ันวายที่ต้องการค้นหาโอกาส

และความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในการท างาน ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากร

เจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรง  

ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียง 

วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของ

ประชากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้

ประเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ 

(มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563) แต่ด้วยขีดความสามารถในการให้

ความส าคัญต่อการด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังของรัฐบาล และการให้ความร่วมมอื

เป็นอย่างดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ท าให้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-19 

ต่ าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการป้องกัน 

และควบคุมโรค เมื ่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั ่วโลก ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุข  

ที่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเข้มงวด ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความเป็นเมือง แนวโน้ม เศรษฐกิจ

การเมืองระหว่างประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึงพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

จากความตื่นตัวในการป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 และการด าเนินมาตรการทางสาธารณสุข

อย่างเข้มงวดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจ านวนประชากร  

ที่มากที่สุด ได้ส่งผลให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง  

เพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการหลายสาขา โดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพ 

และการท่องเที่ยวต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยค านึงถึงความสะอาดและสุขอนามัย  
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ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ ช่วยเร่งรัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ส าหรับสร้างภูมิ คุ้มกันจากเชื้อไวรัส 

มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี 

เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน ์คือ ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ 

เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และมีพันธกิจ คือ เสริมสร้าง สนับสนุน 

และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม      

ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

และเพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยยึดหลักการ ดังนี้  

 1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

 2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   

 3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

 4) การปรับโครงสรา้งประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  

 5) ประเด็นการปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข  

 6) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแหง่ชาติ ฉบับที่ 2  

 7) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

โดยในประเด็นการพัฒนาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

หรือย่อเป็น SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าคัญ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลก

เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 

เป้าหมาย จากนโยบาย SDGs ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-

Being) การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยจะเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่

ที่ดคีรอบคลุมในหลายเรื่อง เชน่ การลดอัตราการตายของมารดา การยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารก

แรกเกิด การลดการตาย ทั้งจากการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ จากอุบัติเหตุทางถนน                

และจากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค และมาลาเรีย ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่ องอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผน
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ครอบครัว ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และเป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality 

Education) เน้นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and 

promote lifelong learning opportunities for all) ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การเข้าถึงการศึกษา 

ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้และ

ค านวณได้ เน้นขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ 

ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับ 

การจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการการปฏิรูปงานสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ  

ด้านสุขภาพที่มคีุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 นอกจากนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพในงานสาธารณสุข การพัฒนาคนจึงเป็นสิ ่งส าคัญ  

เพื่อตอบโจทย์อัตราก าลังในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบบริการสุขภาพได้มีการปฏิรูป

แนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ

สุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากร

เป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้ วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส าคัญประกอบด้วย ระบบสุขภาพปฐม

ภูมิที่เข้มแข็งตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจสุขภาพ เน้นสถาน

ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพแบบ New Normal เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน การระบาดโรคโควิด-19 มุ่งการควบคุม 

การระบาดและพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวมรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพ 

ในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า 

เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้างความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์

และประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่และน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ดูแลและลดผลกระทบ

ด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 

พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก การยึดหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการสุขภาพ  

และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขกับการท างาน โดยเฉพาะผลิตอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอ 

กับความตอ้งการของประชาชนที่มารับบริการให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
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 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในเป้าหมายที่  4  

“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และเป้าหมายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน โดยได้วางแนวทางตามภารกิจหลัก 

4 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 2)  สร้างคน 

และองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทย  

และของโลก ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ 3) การสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) 4) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) 

มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future 

Setting) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพคนให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ 

และการพัฒนาคนให้มีการศึกษาและเช่ียวชาญทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ตลอดจน

สามารถน าความรู้และทักษะทางวิชาชีพนั้น ๆ ไปสร้างประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย 

และในทุกมิติของสุขภาพ จงึจะท าให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ได้อย่างยั่งยืน  

 หากบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ของประเทศจะท าให้การพัฒนาระบบสุขภาพมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   

ในสังคมปัจจุบัน ดังนัน้บุคลากรสาธารณสุขจงึมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็นในการ

น าองค์ความรู้ไปจัดการสุขภาพในทุกบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย

ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนด้านสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย                 

โดยการน าเทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้ในการดูแล การส่งเสริม การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของ

ประชาชนในแต่ละพื้นที่ในเชิงรุกเพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต อีกทั้ง

การบูรณาการเรียนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง เช่น จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการระบบสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (District Health System Management Learning : DHML) 

การใชชุ้มชนเป็นฐานของการเรียนรู้ (Community based learning) เพื่อให้เป็นบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมานะพยายาม ซื่อสัตย์ เป็นสากล ความเฉลียวฉลาด น าองค์ความรู้และสร้างเสริม

สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพและสอดคล้องความต้องการ

ของสังคมในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ทักษะสังคมและความรอบรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

ที่มผีลตอ่การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นความส าคัญ  

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มีความทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนา

สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลักสูตรเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพคนให้มี

การศึกษาและมีทักษะความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด้านสาธารณสุข ตลอดจนสามารถน าความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพไปสร้างประโยชน์แก่ประชาชน ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย 

และในทุกมิติของสุขภาพ ซึ่งท าให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ได้อย่างยั่งยืน และเน้นให้นิสิต

มีความเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเองตอบสนองต่อความต้องการตามนโยบายของประเทศ

ในเป้าหมายหลายด้าน และความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยแบ่งเป็น 

3 ระดับ ประกอบโดย 1. ระดับนานาชาติ ( International level) พิจารณาจากแนวโน้มสถานการณ์

สุขภาพระดับโลกและมาตรฐานวิชาชีพสากกลของนักวิชาการสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร 

2. ระดับชาติ (National level) พิจารณาจากแนวโน้มสถาการณ์สุขภาพของประเทศไทยและมาตรฐาน

วิชาชีพสภาสาธารณสุข 3. ระดับภูมิภาค (Regional Level) พิจารณาจากความต้องการหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่รับนิสิต เข้าท างาน หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนที่รับนิสิตเข้าท างาน ผนวกกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

 โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น เน้นใช้วิธีจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในชุมชนจ าลองในจังหวัดพะเยาเป็นหลัก 

เพื่อให้นิสิตได้ เกิดการเรียนรู้ ในระดับขั้นสูงสุดอย่างมีประสิ ทธิภาพ นั้นก็คือ ขั้นประเมินได้ 

(E = Evaluating level)  เพื ่อ เตร ียมพร ้อม ให ้น ิส ิตสามารถปฏ ิบ ัต ิง านด ้านส ุขภาพได ้อย ่าง  

มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและบริบทที่เปลี่ยนไป โดยความคาดหวัง 

ของนิสิตหลักสูตรฯ นั้น นิสิตจะต้องมีความรู้ ความสามารถสูงสุดในการด าเนินงานจัดการด้านสุขภาพ  

ในระดับชุมชนบนพื้นฐานสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ 

การแนะน าและการให้ค าปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบ าบัดโรค และการฟื้นฟู

สุขภาพเป็นองค์รวม บนหลักความรูค้วามเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Scientific knowledge 

of medicine) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evident based) ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 

เป็นส าคัญ ให้ความจริงรักษาความลับ และเคารพในสิทธิในความเป็นมนุษย์ ด าเนินงานด้วยคุณธรรม
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จริยธรรม และการสร้างเสริมศักยภาพของคนอย่างยั่งยืน อีกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

ด้านสาธารณสุข สามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้การแนะน า

และการให้ค าปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและ  

การบ าบัดโรค และการฟื้นฟูสุขภาพเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมและ

ตอบสนองตอ่ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยผ่านการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพด้านสาธารณสุขอย่างมีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถบูรณาการงาน  

ในทุกศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับผูอ้ื่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

โดยการเก ็บข ้อมูลจากหน่วยงานทางสุขภาพ แหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งภาคโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูเ้ชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา

ด้านสาธารณสุข และผู้เช่ียวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต พบว่า สังคม

ยังคงมีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน การติดตามประเมินผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี   

ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์

ทางด้านสาธารณสุข จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่า

มีบัณฑิตได้งานท า ร้อยละ 80 จากข้อมูลดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่า สังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิต

ทางด้านสาธารณสุข ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตสาขานี้เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสังคม และเพื่อให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอในการด าเนินการป้องกัน แก้ปัญหาและ

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อันจะน ามาซึ่งการมปีระชาชนที่มีสุขภาพดี 

12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” มีวสิัยทัศน์ส าคัญ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน 

สู่สากล” มียุทธศาสตร์ที่ ชัดเจนที่จะมุ่งเป็น  “มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(Area Based and Community)” ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความพร้อม 

ที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อม  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในด้านสุนทรียภาพ 

สุขภาพดี และบุคลิกภาพดี จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

นโยบายมหาวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนการพัฒนามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ที่ส าคัญได้แก่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคลากร นอกจากนั้น

นโยบายระดับคณะยังได้มุง่เน้นการสรา้งปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติที่ยั่งยืน 

 การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้บูรณาการ

ตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพันธกิจมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออกที่มีคุณภาพคุณธรรม

และจรยิธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 

 2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล และ

การน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน และบริการชุมชน 

 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 4. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งคุณค่าความเป็นไทย 

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ

ตามแนวทางเกณฑ ์EdPEx 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

     Thai Language in Daily Life 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 

     Thai for Academic Purposes     

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

     English for Daily Life    

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

             English for Communication 

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

             English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล            1(0-2-1) 

     Technology Usage for Digital life 

002102  ความฉลาดทางดจิทิัล                            2(1-2-3) 

      Digital Intelligence Quotient 
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                            15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ               3(2-2-5) 

     Artistic for Life Management 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                           3(2-2-5) 

      Skills Development and Lifelong Learning 

003203  เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม                        2(0-4-2) 

      Collaborative Learning for Society Creation 

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

      Health Environment and Community Management                  

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

       ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

        Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306  บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ                       3(0-6-3) 

       Integration for Professional Innovation 

         รวม 30 หน่วยกิต 

 

   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป   

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

                  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

 3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

 3(2-3-6) 
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365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

 3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

 3(2-3-6) 

       

   13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 

   322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology 

   2(2-0-4) 

 

   13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

  341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

   3(3-0-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

  324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

   324262 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 

3(2-2-5) 

   324263 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law 

3(2-2-5) 

  324331 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

3(2-2-5) 

   324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5) 

  324342 การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 1  

Basic Medical Care I 

2(1-2-3) 

 

  324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 
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  324444 อนามัยครอบครัว 

Family Health 

   3(2-2-5) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

324381 อนามัยโรงเรยีน 

School Health 

3(2-2-5) 

324382 

 

การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

Health Promotion In Elderly 

3(2-2-5) 

 

324483 ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพและสาธารณสุข 

English for Health Service and Public Health 

3(2-2-5) 

324484 การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน 

Public Health Emergencies Management 

3(2-2-5) 

324485 สังคมวิทยาสาธารณสุข 

Public Health Sociology in Community Development 

3(2-2-5) 

324486 

 

การประเมนิผลกระทบสุขภาพ 

Health Impact Assessment 

3(2-2-5) 

324487 การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จ าเป็นเร่งด่วน  

Help and do the necessary procedure 

3(2-2-5) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
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เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

    

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประสานงานเพื่อให้จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้าน                            

ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโครงสร้างหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ด าเนินประสานงานจัดการเรียน  

การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ในคณะที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ด าเนินการเปิดสอนรายวิชาเฉพาะด้าน โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่ 

พัฒนากระบวนการการจัดการเรียน การสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชานั้น ๆ  

   นอกจากนั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นศาสตร์

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัด โรคเบือ้งต้น 

การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการจัด 

การเรียนสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน เกี ่ยวกับหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ    

การสาธารณสุขชุมชน ดังตอ่ไปนี ้ 

   1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  

การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเช่ือมโยงเป็นองค์รวม  

   2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน  

   3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย    

การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนด  

   4) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตาม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

   5) การบูรณาการจัดการสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกับ 

การบริหารงานสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ กฎหมายสาธารณสุข ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการให้บริการสุขภาพในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  อนามัยชุมชนเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ชุมชนในการ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบี้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพเป็นองค์รวมบนพื้นฐาน          

ความแตกต่างทางด้านภูมิหลังประชากรและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีนักวิชาการ

สาธารณสุขที่มคีวามรอบรู้ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูลดา้นสุขภาพและสาธารณสุข         อย่าง

เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบกลไก สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชวีิตที่ดีของชุมชนที่เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในสากล 

1.2 ความส าคัญ   

 การจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จะค านึงถึงลักษณะของ

หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเองตอบสนองต่อปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและให้ชุมชนเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้องให้

การศึกษาแก่นิสิตให้มีความรู้ความสามารถสูงสุดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเน้นการแก้ปัญหาด้วยหลัก

ปัจจัยทางสังคมก าหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) การประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบ

ต่อสังคมเพื่อป้องกันโรค และการสร้างเสริมศักยภาพของคนอย่างยั่งยืน อีกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ท างานด้านสาธารณสุข  สามารถบูรณาการศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง  เพื่ อพัฒนาการส่ ง เสริ ม 

การเรียนรู้การแนะน าและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ 

การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค และการฟื้นฟูสุขภาพเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

และสังคมและตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพด้านสาธารณสุขอย่างมีโลกทัศน์กว้างไกล

สามารถบูรณาการงานในทุกศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับผู้อื่นและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง  

ได้อย่างสรา้งสรรค ์

 จากข้อมูลการวิเคราะหค์วามต้องการของสังคมที่มตี่อหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน โดยพิจารณา

จากประเด็นการพัฒนาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

หรือย่อเป็น SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส าคัญ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลก 

เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง

หลัง ภายใน  ปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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17 เป้าหมาย จากนโยบาย SDGs ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพ

ชีวติของประชาชน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-

Being) การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยจะเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่

ที่ดคีรอบคลุมในหลายเรื่อง เชน่ การลดอัตราการตายของมารดา การยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารก

แรกเกิด การลดการตาย ทั้งจากการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ จากอุบัติเหตุทางถนน                

และจากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค และมาลาเรีย ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผน

ครอบครัว ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และเป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality 

Education) เน้นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and 

promote lifelong learning opportunities for all) ประกอบกับข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน

ทางสุขภาพ แหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งภาคโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข และผู้เช่ียวชาญ  

จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต พบว่า สังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน การตดิตามประเมินผลบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศกึษาจากหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในปีการศึกษา 2560 - 2563 พบว่า มีบัณฑิตได้งานท า ร้อยละ 80 จากข้อมูลดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่า

สังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิตทางด้านสาธารณสุข ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิต

สาขานี้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 

ในการด าเนินการป้องกัน แก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อันจะน ามาซึ่งการมีประชาชน

ที่มสีุขภาพดี  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.3.1 เพื่อให้นสิิตมีความรูท้างดา้นสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 1.3.2 เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล น าเสนอข้อมูล การวางแผนโครงการ ปฏิบัติการด าเนินการควบคุมก ากับ และ

ประเมินผลโครงการในการแก้ไขและพัฒนาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประสาน

แผนงานโครงการร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 1.3.3 เพื่อพัฒนานิสิตที่สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีดิจทิัล และสร้างนวัตกรรมสุขภาพที่มปีระโยชน์ได้ 
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 1.3.4 เพื่อพัฒนานิสิตที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ และ 

น าผล ไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

1.3.5 เพื่อพัฒนานิสติให้มทีักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดเบือ้งต้น 

ส่งต่อ และฟื้นฟู 

 1.3.6 เพื่อพัฒนานิสิตสามารถสื่อสารความรู้ทางสุขภาพและทางวิชาการอย่างหมาะสม โดยมุ่งเน้น

การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ 

แก่ประชาชนในชุมชนได้ 

 1.3.7 เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ตลอดจน 

การท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองให้มีภาวะความเป็น

ผูน้ า และสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ 

 1.3.8 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรมจรยิธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะ

ความพรอ้มด้านสังคมที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวติในอนาคต 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

 PLO 1 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเอง และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขได้  

 PLO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์  

ที่เกี่ยวข้องได้  

 PLO 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 

กับงานทางดา้นสาธารณสุขและการจัดการสุขภาพชุมชน โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลได้ 

 PLO 4 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน  

บ าบัดโรคเบือ้งตน้ ส่งต่อและฟื้นฟูสภาพได้  

 PLO 5 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพและทางวิชาการ ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดตอ่ 

โรคติดตอ่ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้ 

 PLO 6 ผู้เรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและสมาชิก

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม  

 PLO 7 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 PLO 8 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางสุขภาพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานตามที่  สกอ. และ

มาตรฐานคุณวุฒิตามที่  มคอ 1

ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ ใ ช้  และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

( 1)  เ ที ยบ เคี ย งและพัฒนา

หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตร 

ฐานสากลและสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของ  สกอ .  และ

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ 1 

(3) ติดตามความต้องการของ

ผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

(4)  สร้ างความร่ วมมือและ

เครือข่ายกับสถาบันวิชาการใน

ก า รพั ฒน าหลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

มาตรฐาน 

(1) เอกสารหลักสูตร  

(2) เอกสารประกอหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร  

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑิตของหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑติ 

 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน

ของ สกอ. และ มคอ 1 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 

ด้าน 

( 2)  พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น 

การเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญและการ เรี ยนรู้ ด้ วย

ตนเองของนิสิต การรับฟังและ

ยอมรับความคิดเห็นของนิสติ 

(1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 

ในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 

6 ด้าน 

(2) สัมมนาการจัดการเรียน

การสอน 

(3)  การจัดระบบการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้

โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้อง 

(4)  การ เข้ าร่ วมประชุม

วิชาการและศกึษาดูงาน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดประเมินผล

การเรียนรู้ 

(5)  ค ว ามพึ ง พอ ใ จ ข อง

อาจารย์ และนิ สิ ตต่ อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.  แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนทั้งภาค

ทฤษฏแีละภาคปฏบิัต ิ

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

(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 

การบริการวิชาการ และการ

วิจัย  

(3)  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึก

ทั กษะและ ความช านาญใน

วิ ช าชี พอย่ า ง เพี ย งพอและ

ต่ อ เ นื่ อ ง  ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรม 

(4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่เน้น

การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานพยาบาลและสถานบริการ

สาธารณสุข หน่วยงานราชการ 

และองคก์รเอกชน 

( 5)  พั ฒ น าทั ก ษ ะ ด้ า นก า ร

สาธารณสุขของอาจารย์ ใ ห้

ทันสมัย  

(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียนการ

สอนทั้ ง ภ าคทฤษฎี แ ละ

ภาคปฏบิัต ิ

( 2)  ร า ย วิ ช า ที่ จั ด ใ ห้ มี 

การบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร

กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ 

การวิจัย 

(3)  ร้ อยละของราย วิชา

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความช านาญ 

ในวิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ตอ่เน่ือง 

(4) ร้อยละของสถานพยาบาล

หน่ วยงานราชการ และ

องค์กรเอกชนที่เป็นแหล่งฝึก

ที่ บุ ค ล า ก ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 

ในการจัดการเรียนการสอน 

(5) ร้อยละของอาจารย์และ

ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกที่ไดร้ับ

การพัฒนาทักษะด้านการ

สาธารณสุขในแตล่ะปี  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า 

โดยประมาท หรอืความผิดลหโุทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด 

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561  

     2.2.6 เป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

การศกึษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 ว่าด้วยการจัดการศึกษา  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 นิสิตใหม่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียน สังคม ที่ แตกต่างไปจากเดิม                      

การใชชี้วติอิสระที่มากขึ้น หากขาดการช้ีน า หรอืการเตรียมความพร้อม ได้แก่ 

       2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การปรับตัวด้านวิชาการและความถนัดเฉพาะด้าน     

พืน้ฐานวชิาชีพสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน  

      2.3.2 การปรับตัวด้านจติ อารมณ ์สังคม  

       2.3.3 นิสิตส่วนใหญ่ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะเศรษฐกิจ 

ทางครอบครัวในระดับกลางและยากจน นิสิตจึงประสบปัญหาทางการเงินที่ต้องใช้ในการศึกษา

ค่าใช้จ่าย ที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ท าให้ต้องกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ตลอดหลักสูตร ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนสิิตกลุ่มดังกล่าว 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

       มหาวิทยาลัยและคณะจัดท า โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ช้ันปีที่  1 

ก่อนเปิดภาคการศกึษาต้น 2-3 สัปดาห์ ดังนี้ 

      2.4.1 ด้านวิชาการ มีการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จัดโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ และความรูว้ิทยาศาสตร ์(เคมี ฟิสิกส์) และมีการปรับปรุงแผนการศกึษาโดยเปลี่ยนแปลง

หมวดรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขให้นิสิตเรียนในปีการศึกษาที่ 1   

ภาคการศึกษาปลาย เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการด าเนินงานทางด้านสุขภาพและ

อนามัยชุมชนในสาธารณสุขไทย 

      ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ จ านวนนิสติที่เข้าร่วมปรับพืน้ฐานความรู ้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

      2.4.2 ด้านการปรับตัว มีการอบรมจริยธรรมเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวในการด าเนินชีวติ

อยู่ในสถาบันการศึกษาอย่างเหมาะสม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมอบรมจริยธรรม  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

      2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1-4 ส่งเสริมให้มี

กิจกรรมนิสิตที่ท าร่วมกันทุกช้ันปีและจัดให้มีกิจกรรมระหว่างอาจารย์ มีการจัดใหม้ีนิสิตใหม่พบพี่สายรหัส 

(นิสิตรุ่นพี่) (mentoring system) หรือทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างจิตอาสาการพัฒนา

ตนเอง และช่วยเหลือสังคม 

      2.4.4 จัดหาทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหางานเสริมรายได้   

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับนิสติ 
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

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 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.งบบุคลากร  4,800,000 4,900,000  5,100,000  5,200,000  5,400,000  

2.งบลงทุน 

(ครุภัณฑท์างการศกึษา) 
45,000 45,000 50,000 50,000 50,000 

3.งบด าเนินการ 

(ค่าใช้สอยและวัสดุ) 
300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 

4.งบด าเนินการ 

(สาธารณูปโภค) 
2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 
31,000       32,000      32,000       33,000       34,000  
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2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ 

ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ     

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 96 96 

2.1 กลุม่พื้นฐานวิชาชีพ  ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต  32  

 2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 30 14 

 21.2 กลุม่วิชาสาธารณสุข  ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 30 18 

2.2 กลุม่วิชาชีพเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า 54 หน่วยกิต 36 64 

 2.2.1 กลุม่วิชาเอกบังคับ   ไม่นอ้ยกว่า 44 หน่วยกิต  54 

 2.2.2 กลุม่วิชาฝึก

ประสบการณ์ 

 ไม่นอ้ยกว่า 10 หน่วยกิต  10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 132 132 

3.1.3 รายวิชา  

  1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                     30   หน่วยกิต     

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 
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001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 

 

3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 

 

15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

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

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

สูก่ารเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 
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003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

     (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 14 หนว่ยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี    

Principle Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป   

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

    

     (2) กลุ่มวิชาสาธารณสุข    18 หนว่ยกิต 

322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology 

2(2-0-4) 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

324312 

 

สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ  

Mental health and counseling in health 

2(1-2-3) 

 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 
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   2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   64 หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   54 หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มสง่เสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 10 หนว่ยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

 Health Education and Health Behavior  

3(2-2-5) 

324222 การสง่เสริมสุขภาพชุมชน 

Health Promotion Community 

2(1-2-3) 

324323 อนามัยชุมชน 

Community Health 

3(2-2-5) 

324424 โภชนศาสตร์ 

Nutrition 

2(1-2-3) 

 

    1.2 กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย 

        ทางดา้นสาธารณสุข   14 หนว่ยกิต 

324331 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

3(2-2-5) 

324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5) 

324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

324334 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 

Biostatistics and Computer for Public 

Health 

2(1-2-3) 

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 

Senior Project in Community Health 

2(1-2-3) 

324436 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

 

    1.3 กลุ่มตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบือ้งตน้การดูแลช่วยเหลือ  

        ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  11 หนว่ยกิต 

324341 การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 1 

Basic Medical Care I 

2(1-2-3) 
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324442 การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 2 

Basic Medical Care II 

3(1-4-4) 

324443 อนามัยครอบครัว 

Family Health 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

 

    1.4 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 หนว่ยกิต 

324351 การจัดการสุขาภบิาลอาหารและการ 

คุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข 

Food sanitation management and  

Consumer Protection in Public Health 

1(1-0-2) 

 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5) 

 

    1.5 กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 12 หนว่ยกิต 

324161 การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน 

Planning and Evaluation in Community 

Health 

2(1-2-3) 

324262 การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 

3(2-2-5) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุขProfessional Ethics and Public 

Health Law  

3(2-2-5) 

324264 การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ

สารสนเทศด้านสาธารณสุข  

Health Information Management and 

Public Health Information Systems 

2(1-2-3) 

 

324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 

2(1-2-3) 
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            (2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์  10 หน่วยกิต 

324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์

สุขภาพ  

Practicum of health situation analysis 

1(0-3-2) 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration  

3(0-9-5) 

*324473 ฝกึงานวิชาชีพ 

Professional Training 

6(0-18-9) 

*324474 

 

การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9) 

*324475 

 

สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9) 

 หมายเหตุ  * นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน 6 หน่วยกิต 

    นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life  

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป   

General Biology 

4(3-3-8) 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

324161 การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน 

Planning and Evaluation in Community 

Health 

2(1-2-3) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและ

วิชาชีพ    

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2)  

 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior  

3(2-2-5) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 

3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

324222 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

Health Promotion Community  

2(1-2-3) 

324262 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 

3(2-2-5) 

324264 การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ

สารสนเทศด้านสาธารณสุข  

Health Information Management and 

Public Health Information Systems 

2(1-2-3) 

324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์

สุขภาพ  

 Practicum of health situation analysis 

1(0-3-2) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา  

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003305 

 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

322903 พยาธิวิทยาทั่วไป 

General Pathology 

2(2-0-4) 

324312  สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ  

Mental health and Counseling in Health 

2(1-2-3) 

 

324323 อนามัยชุมชน  

Community Health  

3(2-2-5) 

324331  ระบาดวิทยา 

Epidemiology  

3(2-2-5) 

324334 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 

Biostatistics and Computer for Public Health 

2(1-2-3) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation          

3(0-6-3) 

324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5) 

324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

324341 

 

การบ าบัดโรคเบือ้งตน้1 

Basic Medical Care1 

2(1-2-3) 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration  

3(0-9-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

324351 การจัดการสุขาภบิาลอาหารและการ

คุ้มครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข 

Food sanitation management and 

consumer protection in public health 

1(1-0-2) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

 

324424 

 

โภชนศาสตร์ 

Nutrition 

2(1-2-3) 

324435 

 

ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 

Senior Project in Community Health 

2(1-2-3) 

324436 

 

สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

324442 

 

การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 2 

Basic Medical Care II 

3(1-4-4) 

324443 

 

อนามัยครอบครัว  

Family Health 

3(2-2-5) 

324465 

 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 

2(1-2-3) 

 XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

*324473 

 

ฝกึงานวิชาชีพ 

Professional Training 

6(0-18-9) 

*324474 

 

การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9) 

*324475 

 

สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน               2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

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

delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ     

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

producing academic works 

 

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

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวติประจ าวัน 

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

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

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

    English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

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

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

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

     English for Academic and Professional Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

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

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

 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล              1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life     

              แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

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

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

 

002102   ความฉลาดทางดิจิทัล                          2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล 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 การด ารงชีวติบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต   

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

ในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

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

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

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

ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ                                         3(2-2-5) 

Skills Development andLifelong Learning    

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

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

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

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

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203  เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                            2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

 ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การท างานรว่มกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ  

การด า เนินการตามแผนในการท างาน เป็นทีม  สิทธิ และหน้ าที่ ของตนเองตามกฎหมาย 

ในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็น

พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ

สังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

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

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

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

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

acceptance of cultural diversity and respect for others  
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003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management  

    ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมสีว่นร่วม ความเป็นผู้น าดา้นสุขภาพ 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   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล             3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พืน้ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับผู้ประกอบการ   

ในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

     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   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี                        3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation    

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม   

ทางวชิาชีพ 

    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  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดศัิย 

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

functions, applications of derivatives and integrals 

 

242101  หลักเคม ี 4(3-3-8)         

  Principles of Chemistry 

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ ์ปฏกิิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลยีร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม 

  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     ชวีวิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 General Biology 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิว ัฒนาการ ความหลากหลายของสิ ่งมีช ีว ิต โครงสร้างและหน้าที ่ของพืชและสัตว์ 

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  ฟิสกิส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ                3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

  หนว่ยและการวัดจลศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหนง่และการหมุน งาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติการหยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของ

ของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และ 

ทัศนอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนกิสเ์บือ้งต้น ชีวไฟฟ้า ฟสิกิสข์องรังส ีฟิสกิสข์องเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ 

  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 พยาธิวิทยาท่ัวไป        2(2-0-4) 

 General Pathology 

      ศึกษาพยาธิวิทยาทั่วไปและตามระบบ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและ   

การซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

การเกิดเนื้องอก โรคติดเชื้อ โรคจากสิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ความผดิปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผดิปกติของระบบเลือด ความผดิปกติของระบบต่อมไร้ทอ่ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหายใจ ความผิดปกติของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ ความผดิปกตขิองระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและความผดิปกติของระบบประสาท 

  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 

  ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหา

ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

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

สุขภาพ การประเมินแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน 

การประเมินผลงานสาธารณสุข การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

แบบมสีว่นร่วม 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  

    หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิค

การสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย   

ทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุข

ศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏบิัตกิารให้สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับ

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 

   แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัย การจัดการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ หลักการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

คุณภาพชีวิตยั่งยืน หลักประกันสุขภาพ หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบ

สุขภาพอ าเภอ การจัดบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง หลักผู้ดูแล ทักษะ

การแจ้งข่าวร้าย ผู้จัดการการดูแล หลักดูแลการปฏิบัติกจิวัตรสว่นบุคคล การเยี่ยมบา้น การมสีว่นร่วมของ

ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การถอดบทเรียน การศึกษากรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการส่งเสริม

สุขภาพช่วงวัยและพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนชนบทและชุมชนเมอืง 

  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 การบรหิารงานสาธารณสุข          3(2-2-5) 

  Public Health Administration  

  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร 

การอ านวยการ การควบคุมงาน การประเมนิผลงาน 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 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครอง  พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมาย

ประยุกต์ใชใ้นการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

  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 

  หลักการและความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลและฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 

ในหน่วยงานสาธารณสุข การจัดการข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านสาธารณสุข 

ทฤษฎกีารสื่อสารสุขภาพ การชีแ้นะสาธารณะดา้นสุขภาพ สุขภาพหน่ึงเดยีว การสื่อสารยุคดจิิตอล สื่อสาร

ความเสี่ยงและภาวะวิกฤตดา้นสุขภาพ  

  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 การเขียนบทสรุปส าหรับ

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  สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ     2(1-2-3) 

  Mental Health and Counseling in Health 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิต  ฝึกการซักประวัติ  ตรวจสภาพจิต                                  

ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิธีการต่าง  ๆ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ                                 

การจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพจิต  การติดต่อสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตเพื่อสร้าง                                  

ความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิต การป้องกัน                               

การเป็นโรคทางด้านสุขภาพจิต และการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนการดูแลผู้ป่วยแบบองคร์วม 

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

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

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

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

problems, providing a generally community mental health services for holistic care into patients 

  

324323 อนามัยชุมชน        3(2-2-5) 

  Community Health 

   การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน การวินิจฉัยและการล าดับความส าคัญของ

ปัญหาอนามัยชุมชน การวิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหา การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย

และแผนพัฒนาการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การวางแผนการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยยึดหลักการ 

มีส่วนร่วมของชุมชน การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด การประเมินผลการด าเนินงาน 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 

              หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ  การกระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย 

สถิติชีพ สถิติในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค รูปแบบ  

การระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา 

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 

โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม ่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด 

และการบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค 

  Disease surveillance, concepts of prevention and disease control, infectious diseases, non-

communicable 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 ระเบียบวิธีวจิัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology  

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภทของงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย 

การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนด ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง

และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย 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  ชีวสถติิและคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข       2(1-2-3) 

  Biostatistics and Computer for Public Health  

  ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและชีวสถิติที่ใช้ในงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ระดับการวัด การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีขีดจ ากัดกลาง การค านวณและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณ

ค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล  

เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติแบบไม่อิง

พารามิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะหข์้อมูล    

  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 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 1       2(1-2-3) 

  Basic medical care I 

  การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การดูแลให้ความ

ช่วยเหลือผู้ป่วยหรอืผูท้ี่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การยกเคลื่อนย้ายผูบ้าดเจ็บ

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา   

ที่เหมาะสม ค าศัพท์ทางแพทย์และการสาธารณสุข 
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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 การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ า พฤติกรรม

อนามัยของผู้ประกอบและผูจ้ าหน่ายอาหาร การคุ้มครองผูบ้ริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  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   

  การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาดา้นสาธารณสุข การตดิตามและการประเมนิผล 

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

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

evaluation 

 

324381 อนามัยโรงเรยีน        3(2-2-5) 

  School Health  

  แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ความหมายและความส าคัญของโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริม

สุขภาพนักเรียนในโรงเรียน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแผนพัฒนา

สุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมินภาวการณ์

เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการได้ยิน การตรวจสุขภาพฟัน การบันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาล  

ในโรงเรียน การจัดระดับบริการอนามัยโรงเรยีน การประเมนิผลการด าเนินงานอนามัยโรงเรยีน 
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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  

  แนวคิดสังคมผู้สูงอายุ ความหมายผู้สูงอายุ บทบาทและความส าคัญของผู้สูงอายุต่อ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ การวางแผนก่อนเข้าสู่สังคม

สูงอายุ การเตรียมตัวด้านสุขภาพอนามัย โรคของผูสู้งอายุ การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ออกก าลังกาย

และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่อยู่

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 โภชนาการส าหรับบุคคลในวัยต่าง ๆ 

การจัดการก าหนดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ โภชนบ าบัดและผู้ป่วยเฉพาะโรค ฉลากโภชนาการ 

โภชนาการทางเลือก อาหารสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร 

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 

  ศกึษาและฝกึปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล แปลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 

อภปิรายผล เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวจิัย จรยิธรรมการวิจัย การน าเสนอผลงาน 

   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 การน าเสนอ การอภิปราย 

สรุป และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นงานอนามัยชุมชน 

  Literature review, data collection, analysis, report writing, presentations, discussions, 

conclusion and answer questions on issues related to community health  
 

324442 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 2                           3(1-4-4) 

  Basic Medical Care II         

  การตรวจประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม กลุ่มโรคตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุข

ชุมชน การวินิจฉัยแยกโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้นในกลุ่มโรคตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุข

ชุมชน การเย็บบาดแผลที่ไม่สาหัสในต าแหน่งที่ไม่อันตราย การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการ  การเก็บ

สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การอ่านและแปลผลการรายงานทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดโรคและการบริการสาธารณสุข 

  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 ความส าคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และ

เด็ก งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบายงานวางแผนครอบครัวและอนามัย                           

การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากรปัจจัยทางประชากรที่ก าหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ

ประชากรต่องานอนามัยครอบครัว การวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้ค าปรึกษา 

ในงานอนามัยครอบครัว การให้บริการสุขภาพและการให้ค าปรึกษาก่อนเริ่มใช้ชีวิตคู่ การดูแลหญิง 

ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

การดูแลครอบครัวในวัยต่าง ๆ ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติการ

ใหบ้ริการงานอนามัยแม่และเด็ก การฝกึปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว 

  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 ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทานและการบริการ      

ทางสุขภาพ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการทางสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และ 

การบริโภคบริการทางสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับมหภาคและจุลภาค การฝึกปฏิบัติ 

เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเป็นธรรมระบบสุขภาพ 

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 ฝึกงานวิชาชพี        6(0-18-9) 

    Professional Training 

    การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข    

ในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

    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 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิ เคราะห์ การเขียนรายงานการน 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 องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

  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  

  หลักการใช้และการประยุกตท์ักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางสาธารณสุขและการแพทย์ ค าศัพท์

ด้านบุคลากร องค์กรด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพ การสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม

โรคและการฟื ้นฟูสุขภาพ หลักการระบุต าแหน่งอวัยวะร่า งกายมนุษย์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้รากศัพท์ในการสร้างค าเฉพาะทางด้านการแพทย์ ค าย่อทางการแพทย์  ค าศัพท์เทคนิค

ทางการอา่นและตีความค่าผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เกี่ยวกับบันทึกผลในทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการซักประวัติขั้นพื้นฐาน ทักษะ   

ขั้นพืน้ฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอกรณีศึกษาทางการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน  
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  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 ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ ความเจ็บป่วย ภาวะช็อค การล้มเหลว

ของอวัยวะในหลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย 

หลักและแนวทางในการจัดการสาธารณภัย การวางแผนด าเนินการ และการประสานความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร การเตรียมรับสถานการณ์ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์  หลักและวิธีการ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการและวิธีการ

ฝกึซ้อมการจัดการสาธารณภัยและแนวทางปฏิบัติ 

  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 ผู้น ากับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในมิติสังคม

วิทยาการสาธารณสุข ความหมาย แนวคิด และหลักการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ

สุขภาพ และการเจ็บป่วย ระบบการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ในสังคม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ 

อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อความเจ็บป่วย การวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา การแก้ไขปัญหา

สุขภาพ ด้วยแนวคิดทางสังคมวทิยาและมานุษวิทยาทางสุขภาพ 
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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 

  ความหมายและความส าคัญของการประเมินผลกระทบสุขภาพและผลกระทบสุขภาพชุมชน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การศึกษาด้านคุณภาพชีวิต หลักเกณฑ์  

วิธีด าเนินการของการประเมินผลกระทบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง รวมถึงด้านสิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดท ารายงาน 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 การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน    3(2-2-5) 

 Assistance and practicum 0f necessary procedure to handle emergency  

              situation 

 การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้พ้นจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์  

การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การแปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การดูแล  

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพผูป้่วยที่บ้าน การท าคลอดฉุกเฉิน 

 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  

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน อุบัติเหตุและอุบัติภัยในที่ท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรคจากการประกอบอาชีพ การยศาสตร์อาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพ 

ในสถานประกอบการ การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การบูรณาการความรูท้างดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่การท างานทางวิชาชีพ 

 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 

  หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และ        

ของเสียอันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง และ  

การควบคุมความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และ 

สถานประกอบการ การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุ บันที่ เกิดขึ้น 

ปรากฎการณ์เรอืนกระจกและภาวะโลกร้อน 

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 

      รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การค านวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา 

กฎหมายยาเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ข้อควรระวังข้อห้ามใช้ และปฏิกิรยิาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์ 

      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 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา       3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology 

 ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค                  

ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และ

ปรสิตการตดิเชื้อ และกลไกการตา้นทานตอ่การตดิเชื้อ 

      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 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง  ๆ          

ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ          

รับความรู้สกึและอวัยวะรับความรูส้ึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลือง

และภูมคิุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอรโ์มน 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  

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม 

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 สรีรวทิยาของมนุษย์       3(2-3-6) 

 Human Physiology 

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 5     หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ ยสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจาร  ์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1* นางสาวเกษแก้ว 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย ์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร ์

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

สถาบันราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2558 

2550 

 

2546 

2 นางสาวทวีวรรณ ศรสีุขค า 36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เกียรติบัตร 

การปฏิบัติการ

ฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วิชาชีพ 

ประกาศนียบตัร

การพยาบาล

เฉพาะทาง

พยาบาลเวช

ปฏิบัติทั่วไป 

ปร.ด. 

 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาล 

เบื้องต้น 

 

 

 

ประชากรศึกษา 

วิทยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 

 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

พะเยา 

 

 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 

 

 

 

 

 

2556 

 

 

 

 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

    วท.ม. 

 

ส.บ. 

ประกาศนียบตัร

พยาบาลศาสตร์

และผดงุครรภ์

ช้ันสูง 

การเจริญพันธุ์และ

วางแผนประชากร 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

พิษณุโลก 

 

2535 

 

2531 

2527 

3 นางสาวเทียนทอง ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม ่

2551 

2544 

2557 

2538 

4 นายน้ าเงนิ จันทรมณ ี 36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรม 

ทางการแพทย ์

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 

 

2550 

 

2551 

 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

5 นายบุญลือ ฉมิบ้านไร ่ 3110300XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตร์เขตรอ้น 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรม 

วิทยาการระบาด 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

2550 

2559 

 

2539 

2536 

 

2531 

6 นายปฏิพัทธ ์วงคเ์รือง 15799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

เคมี 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560 

 

2554 

 

2552 

7 นายประจวบ แหลมหลัก 36405003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

 

ศ.บ. 

ส.บ. 

ส.บ. 

 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

การศึกษานอกระบบ 

บรหิารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

2558 

2548 

2537 

 

 

2545 

2543 

2533 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

8 นายสมคดิ จูหว้า 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

2551 

2545 

 

    วท.บ. 

 

ส.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

สาธารณสุขศาสตร ์

สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

2540 

 

2537 

9* นายสมชาย จาดศร ี 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตรอ้น 

อายุรศาสตร์เขตรอ้น 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 

2536 

2527 

10 นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความ

ปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2562 

2551 

 

 

2549 

 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

11 นายอนุกูล มะโนทน 36407000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การส่งเสรมิสุขภาพ 

บรหิารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

12 นางสาวอรัณย์ภัค   

พิทักษ์พงษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 

2552 

2548 

13 นายประกาศิต ทอนช่วย 15601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 

 

2553 

14 นางสาวปิยะวด ีศรีวชัิย 35399002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตรอ์นามัย

สิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2563 

 

2548 

2548 

 

2545 

15 นางสาววรางคณา  

กล้าจรงิ 

11007004XXXXX อาจารย ์ D.CM. Clinical Foundation 

of Chinese Medicine 

Guangzhou University of Chinese 

Medicine 

2560 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

    M.CM. 

 

 

 

วท.บ. 

Clinical Discipline of 

Chinese and 

Western Integrative 

Medicine 

การแพทย์แผนจีน 

Guangxi Medical University 

 

 

 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกยีรต ิ

2556 

 

 

 

2542 

 

16 นางสาวศศิวมิล  

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ 

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

2562 

 

2552 

 

 

2548 

17* นายสุทธิชัย ศิรนิวล 36409003XXXXX อาจารย ์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 

18 นายสรวศิ บุญญฐ ี 1539900XXXXX อาจารย ์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรค์รอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2560 

2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

19 นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ ์ 35406001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การส่งเสรมิสุขภาพ 

 

กจิกรรมบ าบัด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2563 

2552 

2556 

2548 

20 นางสุรางคนา ไชยรินค า 35504001XXXXX อาจารย์ ปร.ด  

พย.ม. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์

ชัน้สูง 

พยาบาลศาสตร์ 

การพยาบาลเด็ก 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2565 

2544 

2537 

21* นายกฤษฎา สารทอง 15601001XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

2558 

2556 

22 นางสาวจุฑามาศ  

ตามเพิ่ม 

16699001XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 

 

2557 

23 นางสาวจุฬาภัค  

ศรศักดานุภาพ 

15299005XXXXX อาจารย ์ M.CM. 

 

B.CM. 

Internal of Chinese 

Medicine 

Chinese Medicine 

Guangzhou University of TCM 

 

Guangzhou University of TCM 

2562 

 

2559 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

24 นางสาวชุมาพร รถสีดา 34006001XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

 

พิษวทิยา 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 

2552 

2549 

25 นายณรงค ์ใจเที่ยง 15601001XXXXX อาจารย ์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกรกิ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2559 

2557 

26 ว่าที่รอ้ยตรหีญิงนศิารัตน ์

อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

 

วท.บ.  

การวจิัยและการ

จัดการด้านสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

2560 

 

2554 

27 นางสาวเนตรนภา   

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามยัครอบครัว 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 

2548 

28 นางสาวปิยะนุช โลนันท ์ 15599001XXXXX อาจารย ์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

Science of Chinese 

Pharmacology

การแพทย์แผนจีน 

Guangzhou University of Chinese 

Medicine 

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม  

2560 

 

2555 

29 นางสาวปุณยภัสร ์ 

ศิรธิีราฐิติกุล 

16001003XXXXX อาจารย ์ M.CM. 

 

Clinical of Chinese 

and Western 

Integrative Medicine 

Guangxi Medical University 

 

2560 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

    พจ.บ. การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกยีรต ิ

2556 

30 นางสาวปุณญสิา ผดุผ่อง 15704001XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560 

 

2553 

31 นายพงศธร ศิลาเงิน   16398000XXXXX อาจารย ์ ส.ม. 

 

พทป.บ. 

การจัดการการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2559 

 

2555 

32* นางสาวพรพนา สมจิตร 15404000XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

โรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาด 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 

 

2548 

33 นางสาวพรรณวดี   

สิงห์แกว้ 

35601007XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 

 

2548 

34 นางสาวมนชนก  

ชูวรรธนะปกรณ์ 

15601001XXXXX อาจารย ์ M.MS. 

 

พทป.บ. 

Acupuncture 

Science 

China Medical University 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2558 

 

2553 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

35 นางสาววิริญญา  

เมืองช้าง 

16599002XXXXX อาจารย ์ ส.ม. 

 

วท.บ. 

การจัดการการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ 

แพทย์แผนไทย

ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560 

 

2553 

36 นายศราวุฒิ แสงค า 13413000XXXXX อาจารย ์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 

2554 

37 นายศภุกาญจน ์แก่นท้าว 14303001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

 

 

วท.บ. 

วิศวความปลอดภยั 

และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2560 

 

 

2553 

38 นางสาวสนุันทา 

ตั้งนิติพงศ ์

31201013XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวิทยา 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 

2540 

39 นายแสงชัย วงศม์านะกูล 35604521XXXXX อาจารย ์ M.CM. 

 

 

B.CM. 

Traditonal Chinese 

Medicine Clinical 

Foundation 

Moxibustion and 

Tuina 

Beijing University of TCM 

 

 

Beijing University of TCM 

2559 

 

 

2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

40 นางอรทยั เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย ์ วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2552 

2539 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 

ป ี

1 นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ศาสตราจารย์ ประกาศนยีบัตรขั้นสูง 

วท.ม. 

พ.บ. 

OB & GYN 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2528 

2535 

2524 

2 นายโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ 

 

รองศาสตราจารย์ อว. 

วว. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตรค์รอบครัว 

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

กุมารเวชศาสตร์ 

อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 

 

จุลชีววิทยา 

2545 

2541 

2536 

 

2534 

2531 

3 นางมลินี สมภพเจรญิ รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

นศ.ม. 

การสื่อสารการเมอืง 

วารสารสนเทศ 

2547 

2540 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 

ป ี

วส.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

การหนังสือพิมพ์ 2538 

4 นางสาวพัชรินทร์ ค านวล 

 

อาจารย์ Ph.D. 

ส.ม. 

พย.บ. 

Clinical Epidemiology   

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2558 

2547 

2544 

5 นายสุรินทร์ ใจมั่น 

 

นักวิชาการสาสุข 

ช านาญการ 

ส.ม. 

บธ.ม. 

ส.บ. 

ทล.บ. 

ศ.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การจัดการทั่วไป 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ 

2556 

2548 

2552 

2545 

2543 

 

หมายเหตุ  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ให้เรยีงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

1. คุณวุฒิปริญญาโท หรอื เทียบเท่า หรอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ หรอื วุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าและประสบการณไ์ม่น้อยกว่า 6 ปี 

2. อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ในการฝกึภาคปฏิบัติของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นการฝึก

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านการสาธารณสุขในทุกมิติ 

ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้หลัก

คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติจะฝึกที่สถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐหรือ

เอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาลชุมชนซึ่งจะเน้นการดูแลสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานที่เน้นการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนโดยยึดหลักการ

เรียนรู้จากชุมชน (Community–based learning) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และ

วางแผนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ระดับ 

 1. การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น การออกแบบการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล จัดท ารายงานการฝึกปฏิบัติ 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 2. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ เป็นการบูรณาการศาสตร์สาธารณสุข  

เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ท าความเข้าใจน ามาปฏิบัติประมวลผลข้อมูล 

การคาดการสถานการณ์แนวโน้มของโรค การวิเคราะห์การกระจายของโรคเชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มผู้ป่วย การน าเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ น าไปสู่การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา วางแผน

และประเมินผล การเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร   

 3. การฝึกงานวิชาชีพ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติงานวิชาชีพของสาขาวิชาอนามัยชุมชน  

โดยการฝึกงานวิชาชีพ ตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3 ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง 

ในการป้องกันควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และฝึกปฏิบัติ  

ด้านอนามัยชุมชน ประเมินสถานการณ์ การวินจิฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน 

การติดตามและการประเมินผล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม ซึ่งการฝึก

ปฏิบัติเป็นทักษะเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์และอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหล่งฝึก 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัย 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

       4.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
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       4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3 

       4.1.3 เคารพในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

       4.1.4 สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 

       4.1.5 สามารถปฏิบัติทักษะทางการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข อย่างเป็นองค์รวม  

ทั้งสุขภาพด้านร่างกาย จติใจ สังคม จติวิญญาณ 

       4.1.6 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

ครอบคลุมในทุกมิติทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน กลุ่มป้องกันโรค 

ควบคุมโรค ระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มตรวจประเมิน การบ าบัดโรค

เบื้องต้นการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูและการส่งต่อ กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ  

กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 

       4.1.7 สามารถให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การควบคุม โรคการบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน มาตรา 3 

   4.1.8 สามารถตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 

เพื่อการส่งต่อ ตาม พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3 

   4.1.9 สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพของ 

ผูป้ระกอบอาชีพ และการปฏิบัติตามแผน การตดิตาม การประเมนิผล 

 

 4.2 ช่วงเวลา   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี ภาคการศึกษา 

324271 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณส์ุขภาพ 

Practicum of health situation analysis 

1(0-3-2) 2 ปลาย 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ  

Field Training Integration 

3(0-9-5) 3 ปลาย 

324473 ฝกึงานวิชาชีพ 

Professional Training 

6(0-18-9) 4 ปลาย 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รหัสวิชา หน่วยกิต รายวิชา ชั้นปี ภาค

การศึกษา 

จ านวน

ชั่วโมง 

324271 1(0-3-2) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์

สถานการณส์ุขภาพ  

Practicum of health situation 

analysis 

4 ต้น 96 

324372 3(0-9-5) การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

บูรณาการ  

Field Training Integration 

3 ปลาย 135 

324473 6(0-18-9) การฝึกงานวิชาชีพ  

Professional Training  

4 ปลาย 480 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (หรอืเป็นไปตามที่หนว่ยงานที่นิสติเข้าฝกึงานจะก าหนด) 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

รายวิชา 324333 ระเบียบวิธีวิจัย รายวิชา 324472 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพ และ

รายวิชา 324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน ก าหนดให้นิสิตต้องท างานโครงงานและวิจัยกลุ่ม 

ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพแบบองค์รวม และพฤติกรรมสุขภาพ โดยนิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของ 

นิสิต ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ารายวิชา จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยการด าเนินการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ฝึกงานวิชาชีพ ตาม พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3   

ในระบบสุขภาพทุติยภูมิด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และ

การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และฝึกปฏิบัติในระบบปฐมภูมิด้านอนามัยชุมชน ประเมินสถานการณ์ 

การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล  

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาได้ตามความสนใจ  

ของนิสิตและความต้องการของแหล่งฝึก โดยมีขอบเขตของงานที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหลง่ฝกึ 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คือ การบูรณาการศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับ 

สหสาขาวิชาชีพในการการฝกึปฏิบัติวเิคราะหส์ถานการณ์ปัญหาเบือ้งต้น การออกแบบการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล สามารถเขียนสรุปรายงาน สามารถ 

ถอดบทเรียน และน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

   ระเบียบวิธีวิจัย คือ การน าหลักการทางแนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  

มาก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและ

ทดสอบเครื่องมอืในการวิจัย ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และ

การเลือกใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะหข์้อมูล  

   การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ คือ การบูรณาการองค์ความรู้การฝึก

ปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ ระดับสากล ประเทศ จังหวัด การวิเคราะห์แนวโน้ม การกระจาย

เชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน สามารถเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหารและ

น าเสนอผลงาน 

   ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน คือ การต่อยอดองค์ความรู้จากระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ 

ในการสร้างเครื่องมือ ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล 

สามารถจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  บทความทางวิจั ย  และสามารถน าเสนอผลงานวิจัย 

ทั้งแบบโป๊สเตอร์และวาจา 

   การฝึกงานวิชาชีพ คือ การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะของนิสิต 

ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทั้งระบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งนิสิต 

จะต้องมีการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการวิจัย

เป็นเครื่องมอื 

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   5.2.1 นิสิตมีองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณสุขพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการฝึก

ปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการและการฝึกงานวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 

กับผูร้่วมงาน ตลอดจนการท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม 

   5.2.2 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย นิสิตมีองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง

สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

หรอืพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้ 



81 
 

 

   5.2.3 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลและการเขียน

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ไปพัฒนาเป็นต้นแบบหรือนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาต้นและปลาย ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชา 324271 การฝกึปฏิบัติการวิเคราะหส์ถานการณ์สุขภาพ  1 หนว่ยกิต 

 รายวิชา 324333 ระเบียบวิธีวิจัย   3 หนว่ยกิต 

 รายวิชา 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ              3 หนว่ยกิต 

 รายวิชา 324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน  2 หนว่ยกิต 

 รายวิชา 324473 การฝึกงานวิชาชีพ  3 หนว่ยกิต 

 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 ก าหนดผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.5.2 ผู้ประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของรายวิชา พร้อมจัดท า

คู่มอืรายวิชา 

  5.5.3 ผูป้ระสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแก่นสิิตพร้อมตอบข้อซักถาม 

 5.5.4 แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมหรือการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย วิธีการ

เขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรยีมสื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ 

 5.5.5 ผูป้ระสานงานแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนิสิตเพื่อให้ค าปรึกษาในการฝึกทักษะและพัฒนา

โครงร่างงานวิจัย ได้แก่ หัวข้อวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

และวิเคราะห์ข้อมูล ประสานพื้นที่ด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์และ

นักวิชาการประจ าสาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ในการยืม วัสดุ และเครื่องมือในการด าเนินการ

กิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 มีคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ประเมินโครงร่างโครงการฯ ไม่ต่ ากว่า 2 คน ท าหน้าที่

ประเมิน โครงร่างโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะท าให้ได้ผลงานโครงการ กิจกรรมและ

การวิจัยที่มคีุณภาพ เหมาะสมกับระยะเวลาของการด าเนินงาน 

5.6.2 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม โครงการ และวิจัย นิสิตต้องจัดเตรียมรายงานและ

น าเสนอต่อคณาจารย์ในหลักสูตร  

 5.6.3 เมื่อด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ในหลักสูตร นิสิตต้องปรับแก้ 

และน าเสนอรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ 

รายงานผลงานกิจกรรม โครงการและวิจัย  

 5.6.4 การประเมินผลรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน เป็นระดับ

คะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนิสิตจะผ่านรายวิชานี้เมื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 50 

 5.6.5 การประเมินผลรายวิ ชาการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบู รณาการ  รายวิ ชา 

การฝึกปฏิบัติการวิ เคราะห์สถานการณ์สุขภาพ และรายวิชาการฝึกงาน เป็นระดับ  S กับ U 

โดยนิสิตจะผา่น รายวิชานีเ้มื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. คดิสร้างสรรค์ (1) การคิดเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

(2) การเรียนรู้จากโครงการ (Project-Based Learning) 

(3) การเรียนรู้จากชุมชน (Community Based Learning)  

(4) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 

(5) การเรียนรู้จากการระดมสมอง (Brainstorming Learning) 

(6)  การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่  (Research Based 

Learning) ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. มุ่งมานะพยายาม (1) การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning)  

(2) การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning)  

(3) การมีสว่นร่วมในการเรียนรู ้(Participation Learning) 

(4)  การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่  (Research-based 

learning) ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาการศกึษา 

(5) จัดให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ท างานกลุ่ม และให้บริหารงานกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มและการเป็น

สมาชิกทีมที่ดใีนกลุ่มมีสว่นร่วมในการท างานและรับผิดชอบ 

3. ซื่อสัตย์ (1) กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ในรายวิชา 

(2) แนะน าสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 

และท ารายงานเกี่ยวกับการแต่งกาย การใชว้าจา การสื่อสาร การ

วางตัวในการท างาน การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การแก้ปัญหา 

การมีเหตุมีผล การน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น การมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(3) จัดให้มีการลงชื่อเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานของนิสิต เพื่อสร้าง

วินัย ความตรงต่อเวลา 
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4. เป็นสากล (1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียน

ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

ข้อมูล วิเคราะห ์และสรุปผลขอ้มูล 

(2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสื่อสารที่หลากหลายใน

ภาษา การวิเคราะห์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง

สอดแทรกการน าเสนอผลงานกิจกรรม โครงการ และวิจัยด้วย 

โป๊สเตอร์และวาจาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(3) มุ่งเน้นการใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ แปรผล วิเคราะห์ สังเคราะห์

อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน และสาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ความเฉลียวฉลาด (1) จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Active Learning) และใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์สมมติให้

นิสติคิด วิเคราะห ์และอภปิรายร่วมกับผูส้อน 

(2) วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพรวมทั้งการใช้เหตุผลทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพในการปฏิบัติทางวชิาชีพ  

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพใน

ชุมชนหรอืในหน่วยบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถ

จั ด ก า ร ชี วิ ต ตน เอ ง 

แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง

คุณธรรมจริยธรรม 

จ ร ร ย า บ ร รณท า ง

วิชา ชีพที่ สอดคล้อง 

ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น

ทางด้านสาธารณสุข

ได้  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

ได้มีกิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษา

อย่างถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ

เ กี่ ย วกั บสถานการณ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ชี วิ ต 

ประจ าวัน และกิจกรรมการน าเสนองาน/

โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร 

ทั้งการฟัง การพูด การอา่น การเขียน 

2. จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active 

Learning )  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะน าไปสู่การ

ฝกึเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3. มอบหมายงานที่ต้องท างานเป็นทีมที่ต้อง

สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม

ให้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะและพัฒนา

ตนเอง 

4. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบ

ของการสังเกตการณ์ท างานที่หน่วยงานด้าน

สาธารณสุข 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสุขภาพ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสุขภาพ 

7. สัมมนากรณีศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน

หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาสาธารณสุข

1. ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จากการน าเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพใน               

การสื่อสาร 

4. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เรียนรู้ การแสดงออก และ

การอภิปราย 

5. ประเมินการน าเสนองาน 

6.  สั ง เก ต ก ร ะ บ ว น ก า ร

ท างาน พฤติกรรมจากการ

ท างานกลุ่ม และการแสดง

ความคิดเห็น 

7. ประเมินพฤติกรรมการมี

ปฏิสัมพันธ์ของนิสิตในการ

เ รี ย น รู้ ป ร ะสบกา รณ์ ใ น

หนว่ยงานดา้นสาธารณสุข 

8. ประเมินพฤติกรรมการมี

ปฏิสัมพันธ์ของนิสิตในการ

เ รี ย น รู้ ป ร ะสบกา รณ์ ใ น

หนว่ยงานดา้นสาธารณสุข 

9. ประเมินการมีส่วนร่วม 

ก ารอภิ ป ร ายข้ อมู ลท า ง

วิ ช า ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ

พฤติกรรมการแสดงออก

ทางความคิดเห็นตนเองที่
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ชุมชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาด าเนินงาน

ด้านสุขภาพในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ 

เคารพซึ่งความคิดเห็นของ

ผูอ้ื่น 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถ

อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร 

และทฤษฎีที่ ส าคัญ

ทางด้านสาธารณสุข 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ได้ 

1. จัดการเรยีนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

และเน้น ให้ผู้ เ รี ยนลงมือปฏิบั ติ  (Active 

Learning) ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

ข้อมูล วิเคราะห ์และสรุปผลขอ้มูล 

2. มอบหมายงานให้มีการใช้เทคโนโลยีใน

การศกึษา ค้นคว้า และจัดท ารายงาน 

3. มอบหมายให้มีการใช้เทคโนโลยีในการ

สร้างสรรคผ์ลงานที่ทันสมัยและมีประโยชน์ 

4. ก าหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ แปลผล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบโดย

บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. มอบหมายงานให้มีการใช้เทคโนโลยีใน

การศกึษา ค้นคว้า และจัดท ารายงาน 

6. มอบหมายให้มีการใช้เทคโนโลยีในการ

สร้างสรรคผ์ลงานที่ทันสมัยและมีประโยชน์ 

1. ประเมินหรอืทดสอบทักษะ

การใช้เทคโนโลยีการจัดการ

ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

ข้อมูล 

2. ประเมินคุณภาพของงาน 

และการน าเสนอในช้ันเรยีน 

3. ประเมินผลงานที่มีความ

สร้างสรรค์ ทันสมัย และมี

ประโยชน์ 

4.  ป ร ะ เมิ นหรื อทดสอบ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีการ

จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และ

สรุปผลขอ้มูล 

5. ประเมินคุณภาพของงาน 

และการน าเสนอในช้ันเรยีน 

6. ประเมินผลงานที่มีความ

สร้างสรรค์ ทันสมัย และมี

ประโยชน์ 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบ  รวบรวม 

วิเคราะห์และน าเสนอ

ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ 

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ง า น

ทางด้านสาธารณสุข

แ ล ะ ก า ร จั ด 

ก า ร สุ ข ภ าพ ชุ ม ช น 

โดยการประยุกต์ ใ ช้

เทคโนโลยีดจิทิัลได้ 

1.  ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเสมอภาค

ของความเป็นมนุษย์ในรายวิชา 

 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เรียนรู้  การส่งงานที่ ได้รับ

มอบหมายในเวลาที่ก าหนด 

การเข้าร่วมกิจกรรม และ

ความสุจริตในการสอบ 

2. สังเกตจากพฤติกรรมการ

เรียนรู้  การส่งงานที่ ได้รับ

มอบหมายในเวลาที่ก าหนด 

การเข้าร่วมกิจกรรม และ

ความสุจริตในการสอบ 
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PLO 4 ผู้เรียนสามารถ

ป ฏิ บั ติ ทั ก ษ ะ ท า ง

วิชา ชีพสาธารณสุข

ชุมชนในการส่งเสริม 

ป้ อ ง กั น  บ า บั ด 

โรคเบื้องต้น  ส่ งต่อ

และฟื้นฟูสภาพได้ 

1. มอบหมายงานเป็นทีมที่ต้องสื่อสารกับ

บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม ให้มีโอกาส

ในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเอง 

2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม เขียน

รายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 

3. มอบหมายงานเป็นทีมที่ต้องสื่อสารกับ

บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกลุ่ม ให้มีโอกาส

ในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเอง 

4. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม เขียน

รายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 

5.  ส่ ง เสริมให้ท างาน เป็นทีม  และการ

แสดงออกของภาวะผู้น า และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในแง่ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพใน

หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง

ความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะยอมรับ

ฟังความคดิเห็นของบุคคลอื่น 

1. ประเมินคุณภาพของผลงาน 

2. สังเกตกระบวนการคิดและ

วิเคราะห์ พฤติกรรมจากการ

ท างานกลุ่ม และการแสดง

ความคิดเห็น 

3. ประเมินจากรายงาน และ

การน าเสนองาน 

4. ประเมินคุณภาพของผลงาน 

5. สังเกตกระบวนการคิด

และวิเคราะห ์พฤติกรรมจาก

การท างานกลุ่ม และการ

แสดงความคิดเห็น 

6. ประเมินจากรายงาน และ

การน าเสนองาน 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ

ใช้ภาษาในการสื่อสาร

ความรู้ทางสุขภาพและ

ทางวิชาการ ทั้งกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ 

และปัญหาสุ ขภาพ 

ด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย 

ครอบครัวและชุมชนได ้

จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กรณีศึกษาหรือ

สถานการณ์สมมติให้นิสิตคิด วิเคราะห์ และ

อภปิรายร่วมกับผูส้อน 

ประเมินผลการสอบ และ

สังเกตการแสดงออกในการ

อภปิราย 

 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถ

ส ร้ า ง สั มพั น ธ ภ าพ 

ตลอดจนการท างาน

เป็นทีมในฐานะผู้น า

และสมาชิกร่วมกับสห

จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิจัย 

นิสิตน าเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย

และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เ ชิงวิชาการ

อย่างสรา้งสรรค ์

ประเมินคุณภาพของผลงาน 

วิ จั ย  แ ล ะ น วั ต ก ร ร มที่

สร้างสรรค์และมีประโยชน์

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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สาขาวิชาชีพและผู้อื่น

ได้อย่างเหมาะสม 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่ งทักษะ

การเรียนรูต้ลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีการสื่อสารข้อมูล

สุขภาพให้ผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อ

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพใน

ชุมชนหรอืในหน่วยบริการสุขภาพ 

2 .  ส่ ง เสริมให้ท างานเป็นทีม  และการ

แสดงออกของภาวะผู้น า และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในแง่ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพใน

หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง

ความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะยอมรับ

ฟังความคดิเห็นของบุคคลอื่น 

1. ประเมินทักษะ บุคลิกภาพ

และความรู้ ในการสื่ อสาร

ข้อมูลสุขภาพจากการจัด

กิจกรรม 

2.  สั ง เกตพฤติกรรมการ

ท างาน การท างานเป็นทีม

และภาวะความเป็นผู้น า 

3.  ประ เมินคะแนน หรือ

ร ะดั บ ของทั กษะทา งฝึ ก

ปฏิบัติการด้านวิชาชีพจาก

อาจารย์และผู้ เ ช่ียวชาญที่

ควบคุมการฝึกปฏิบัติ 

PLO 8 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรม

ท า ง สุ ข ภ า พ ด้ ว ย

กระบวนการคิดเ ชิง

ออกแบบได้ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบ

ของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการ

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

และผูส้อน     

2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ หรือกิจกรรม

ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ

3. สัมมนากรณีศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน

หรืองานวิจัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน และสาขาอื่น  ๆ ที่ เกี่ ยวข้องการ

ด า เ นิ น ง านด้ า นสุ ข ภ าพ ใน ชุ มชน เ กิ ด

ประสิทธิภาพ 

1. ประเมินผลของโครงการ

จัดท าขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา

สุขภาพของประชาชนจาก

การฝึกปฏิบัติงาน 

2. ประเมินรายงานสรุปผล

ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมข้ อ มู ล 

วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจาก

การฝึกปฏิบัติงาน 

3. ประเมินคะแนน และการ

น าเสนองาน 

4. ประเมินการมีส่วนร่วม การ

อภิปรายข้อมูลทางวิชาการที่

ถูกต้อง และพฤติกรรมการ

แสดงออกทางความคิดเห็น

ตน เองที่ เ ค ารพซึ่ งความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1.คุณธรรม จริยธรรม         

(1) มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ         
(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย         

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น           

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม         

2.ความรู้         
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา         

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
        

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

3.ทักษะทางปัญญา         

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ         

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม         

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์         
(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏบิัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสมใหบ้ริการด้านวิชาการสาธารณสุข 

ที่มุ่งเน้นการสรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่มโรคไม่ตดิต่อ โรคติดต่อ และปญัหาสุขภาพด้านต่าง ๆ  

แก่ประชาชนและหนว่ยงานอื่น ๆ ได ้

        

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ         

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี         
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ         

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธภิาพ         
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         
(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม         

5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ         

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 
        

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและแกป้ัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
        

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

6.สุนทรียภาพ         
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม         

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ         

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ         

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม         

8.ทักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน         

(1) มีความรูค้วามเข้าใจวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน         

(2) ปฏิบัติทักษะวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการส่งเสรมิ ป้องกัน ตรวจวนิจิฉัย บ าบัดเบื้องตน้ ส่งต่อ และฟื้นฟ ู

สุขภาพแบบองค์รวม 
        

(3) ปฏิบัติการวินจิฉัยปัญหา วเิคราะห์ จัดล าดับความส าคญัสุขภาพ วางแผน และด าเนนิกิจกรรม / โครงการด้าน

สาธารณสุข 
        

(4) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบ

เครือข่ายและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 
        

(5) สามารถปฏบิัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชงิประจักษ์ 

กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        

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

กลุ่มวิชา/รหัสวขิา 
ชื่อวชิา PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          

กลุ่มภาษา          

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน         

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ         

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน         

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ         

กลุ่มเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทัล          

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดิจิทัล                  

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                                  

กลุ่มทักษะชีวิต          

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ                    

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                                  

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                       

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม และชุมชน         

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล         

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ         

หมวดวิชาเฉพาะ          

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ          

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     

241111 คณิตศาสตร์ 1         

242101 หลักเคม ี         
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243101 ชีววทิยาทั่วไป         

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ         

กลุ่มวิชาสาธารณสุข          

322903 พยาธิวทิยาทั่วไป 

General Pathology 
        

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 
        

324312 

 

สุขภาพจิตและการใหค้ าปรกึษาด้านสุขภาพ  

Mental health and counseling in health 

        

361203 
จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 
        

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 

Fundamental Anatomy 
        

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

        

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 
        

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ          

กลุ่มวิชาบังคับ          

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior  

        

324222 การส่งเสรมิสขุภาพชุมชน 

Health Promotion Community 

        

324323 อนามัยชุมชน 

Community Health 
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324424 โภชนศาสตร์ 

Nutrition 

        

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ

และการวจิัยทางด้านสาธารณสุข 

         

324331 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

        

324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

        

324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

        

324334 ชีวสถิตแิละคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 

Biostatistics and Computer for Public Health 

        

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 

Senior Project in Community Health 
        

324436 สัมมนา 

Seminar 

        

กลุ่มตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแล

ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 

         

324341 

 

การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 1 

Basic Medical Care I 
        

324442 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 2 

Basic Medical Care II 
        

324443 อนามัยครอบครัว 

Family Health 

        

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 
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กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม          

324351 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในงาน

สาธารณสุข 

Food sanitation management and consumer protection in public 

health 

        

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

        

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 
        

กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข          

324161 การวางแผนและประเมินสขุภาพชุมชน 

Planning and Evaluation in Community Health 

        

324262 การบรหิารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 
        

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law  
        

324264 การจัดการข้อมูลสขุภาพและระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

Health Data Management and Health Information Systems  

        

324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 
        

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์          

324271 

 

การฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์สถานการณ์สุขภาพ  

Practicum of health situation analysis 
        

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field  Training Integration  
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*324473 ฝึกงานวิชาชีพ 

Professional Training 
        

*324474 การศึกษาอิสระ         
*324475 สหกิจศกึษา         
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

 (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพสาธารณสุขสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 

 2. ความรู้ 

                        (1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ ในแนวกว้าง 

ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

พ.ศ. 2564 และ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และ 

คิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ     

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

และให้บริการด้านวิชาการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู ทั้งกลุ่ม 

โรคไม่ติดตอ่ โรคติดตอ่ และปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและหนว่ยงานอื่น ๆ ได้ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟู 
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ตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อม 

          (4) มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

     (5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้อง 

กับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 (2)  สามารถแก้ ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ 

มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

       (3) มทีักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

 6. สุนทรียภาพ 

   มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

8. ทักษะการฝึกปฏิบัติ  

  (1) สามารถใหสุ้ขศกึษาและใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค 

การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 และ 

พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3 กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถ

จัดการดูแลตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชวีิตที่เพิ่มขึ้น 

  (2) สามารถใช้เทคนิคด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพในตรวจประเมิน

บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อในระดับปฐมภูมิและเป็นไปตาม 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  

  (3) สามารถประเมินสถานการณ์ การระบาดของโรคในปัจจุบัน การวินิจฉัย  

การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

  (4) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค 

และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  (5)  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใ ช้  ความรู้ 

ทางสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องด้วยการใช้เหตุผลทางการตรวจวัด  วิ เคราะห ์

การใช้เทคโนโลยี ประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

  (6) สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข่ายในชุมชนและสังคมได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1  จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  

2.1.2 ท าการประเมนิข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. 1.3 ตรวจสอบแบบฟอร์มการ ให้คะแนนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                            

ในภาคบริการสุขภาพและภาคชุมชน ตรวจสอบแผนการสอนสุขศึกษา แบบการประเมินโรคเบื้องต้น 

และรายงานกรณีศกึษาในรายวิชาฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

2.1.4 ตรวจสอบผลการให้คะแนนการปฏิบัติงานของนิสิตที่อาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงมี

ส่วนรว่มในการให้คะแนน 

2.1.5 มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

2.1.6 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วม

สัมมนา ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า และ 

ศษิย์ปัจจุบัน และผูม้ีสว่นใช้บัณฑิตของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุ งพัฒนา 

การเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี ้

  2.2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 

  2.2.2 ส ารวจความพึงพอใจแหลง่ฝกึปฏิบัติงาน 

  2.2.3 การได้งานท าของบัณฑติ 

  2.2.4 รางวัล หรือค าชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้                                

ทักษะการแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล

และการใชเ้ทคโนโลยี เป็นต้น 

        2.2.5 ด า เนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี  และน าผลการวิจัย                                  

มาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความรู้และ

ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู 

หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม 

ที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 การเข้ารับโปรแกรมปฐมนเิทศของคณะที่ประกอบด้วยบทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ดังนี ้ 

 1.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนทักษะที่เเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคโนโลยีการสอน         

การผลิตสื่อการสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 1.2.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ของคณะ

และมหาวิทยาลัย แนะแนวการเป็นครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญายุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย /คณะสาธารณสุขศาสตร ์

  1.2.3 ศึกษางาน ฝึกประสบการณ์ในสถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

กับสาขาวิชาที่รับผดิชอบ  

 1.3 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณเ์ป็นพี่เลีย้ง 

 1.4 ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ            

การวิจัย และมอบหมายงานบางสว่นในการดูแลนสิิต 

 1.5 จัดให้มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี ่ยวข้อง หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้  

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของ 

นิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

  2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง 

มีสว่นร่วม 

 2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
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 2.1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุน 

การวิจัยทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.1.5 สนับสนุนส่ง เสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนสนับสนุน 

ให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย การพัฒนา

หลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ศกึษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การรับเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย 

และต าแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 2.2.2 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัย

อย่างตอ่เนื่อง 

2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ 

ด้านการสาธารณสุขร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะ

ที่ทันสมัย 

 2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลัก และเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง ตีพิมพ์บทความ ทางวิชาการ  

และผลงานวิจัย                        
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1. 1 จัดตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร                                       

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

 1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

การประเมนิผลและแนวทางควบคุมคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้

หลักสูตร ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ

พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

    (1) ก าหนดให้ทุกรายวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.3)                 

และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และให้มีการวิพากษ์ร่วมกับทีมผู้สอน                                     

ให้แลว้เสร็จก่อนการเปิดภาคการศกึษาอย่างนอ้ย 60 วัน 

    (2) การก าหนดกลยุทธ์และวิธีการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้มีลักษณะที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

    (3)  ให้มีการพิจารณาตรวจสอบความถู กต้ องสมบู รณ์ของรายละ เอี ยด                                    

ทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีมติ เห็นชอบก่อนเปิดภาคการศึกษา                             

อย่างนอ้ย 30 วัน 

    (4)  ให้มีการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกันระหว่ างทีมผู้ สอนและอาจารย์ผู้ สอน                                      

นอกกลุ่มวิชาล่วงหน้า 15 วัน ก่อนก าหนดการสอบกลางภาค และปลายภาค หลังจากสอบแล้วให้มี 

การวิเคราะหข์้อสอบทุกรายวิชา และรวบรวมข้อสอบที่มคีุณภาพเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 

    (5) ให้มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.5) และรายวิชา

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาและรายงานผล 

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

    (6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

ภาคทฤษฎี (มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) 

เมื่อสิ้นปีการศกึษาเพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

    (7) เมื่อครบรอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา  

    (8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด           

ใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
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 (9) คณะกรรมการหลักสูตรรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

เอกสารรายงาน ได้แก่ ส าเนารายงานของรายวิชาทุกวิชา วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้  

ในการประเมิน สรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมินและผลการประเมิน  

จากผู้ใชบ้ัณฑติ   

 1.3 คณะประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทางควบคุม

คุณภาพ 

 1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน                   

ในแต่ละรายวิชาให้กลุ่มวิชาและกลุ่มวิชาพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานรายวิชา       

เพื่อการแต่งตั้ง 

 1.5 จัดตั้ งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กลุ่มวิชา  ควบคุมการจัด                               

การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรและ

รายละเอียดรายวิชาที่รับผดิชอบเสนอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

 1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา                  

และด าเนนิการประเมนิการสอนของอาจารย์ 

 1.7 จัดตั้งคณะกรรมการรายวิชา ประกอบด้วย  อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง                      

ท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเ มินผลการเรียนการสอน                       

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดท า

สรุปผลการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการการเรียนการสอนเป็นระยะ  

 1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทบทวน/ ประเมินผลการด าเนินงาน 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

2. บัณฑิต 

2.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ช้บัณฑติ ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

2.2 อัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตใน 6 เดือน หลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับ     

ร้อยละ 80 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5  

2.4 เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นิสิตมีคุณสมบัติและความสามารถปฏิบัติงาน 

เป็นนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการประจ ากระทรวง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืง ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 
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2.5 หลักสูตรได้สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มของผู้บริหาร อาจารย์ 

นิสติ ผูป้กครอง ผูใ้ช้บัณฑิต ในประเด็นการสร้างอัตลักษณ์นิสิตในด้านคิดสร้างสรรค์ มุ่งมานะพยายาม

ซื่อสัตย์ เป็นสากล และความเฉลียวฉลาด เพื่อสะท้อนผลความพึงพอใจหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต

ของหลักสูตรว่ามีความทันสมัย และเป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีองค์ความรู้  

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค  การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สามารถดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย และเมื่อเจ็บป่วยสามารถเลือกการปฏิบัติตัว หรือบริการ  

ด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

     3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อมทั้ง

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า              

ในการจัดท ากิจกรรมเสรมิของหลักสูตรแก่นสิิต 

    3.1.3 มีแฟ้มประวัติ (Log book) นิสิตทุกคนเพื่อบันทึกความต้องการในการให้ค าปรึกษา 

และความก้าวหน้าในการศกึษาของนักนิสติ 

    3.1.4 อาจารย์ทุกคนจัดท าตาราง ก าหนดวัน เวลา ใหบ้ริการค าปรึกษา ติดไว้หน้าหอ้งท างาน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสติทราบ 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

    กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ ให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                                               

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หรือข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่า 

ด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 หรือมาตรฐาน 

มคอ. 1 โดยอาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างน้อย อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาการสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด มีจริยธรรม คุณธรรม 
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มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม  

ขั้นพื้นฐาน 

 4.1.2 มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลอย่ างต่อ เนื่ อ ง 

ให้มผีลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ได้แก่ 

  4.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน เพื่อท าหน้าที่การวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และผลิตบัณฑิต 

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

    4.2.2 จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัด 

การเรียนการสอน การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน การประเมนิผลลัพธ์ตามหลักสูตรฯ การประเมนิการจัดการเรียนการสอน และจัดท า

สรุปผลการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นระยะ 

 4.2.3 ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ผู ้เรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประเมิน 

การจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้เรียน 

อาจารย์ บุคลากรผูร้่วมสอนในแหล่งฝกึ ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 

   4.2.4 จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ รวบรวมผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับรายวิชาและเมื่อครบระยะเวลา

ปรับปรุงทั้งหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

    4.3.1 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต โดยคณาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง  ด้านสาธารณสุขหรือ 

มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

    4.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติและประสบการณ์ของอาจารย์พิ เศษที่ สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ ต่ างจาก                            
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ความช านาญของอาจารย์ประจ า เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน                          

ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

    4.3.3 อาจารย์พิเศษต้องสอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนช่ัวโมงในรายวิชาที่สอน และ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 การรับเข้าศึกษามีการประเมินคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้ าศึกษา                            

ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ดังนี้ รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 

ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ/หรือตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรการศกึษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 

5.2 การประเมินระหว่างการเรียนโดยดูจากการสอบกลางภาคและปลายภาคในแต่ละช้ันปี       

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2561 ซึ่ งนิสิต                           

เรียนครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

5.3 การประเมินก่อนจบหลักสูตร ทางคณะมีการจัดสอบการศึกษาโดยดูจากการสอบ 

comprehensive test สอบผา่นมากกว่าร้อยละ 80 

5.4 การประเมินมีการใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์                                   

การสอบถาม การทดสอบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน      

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดวิธีอย่างชัดเจนในหลักสูตร แสดงรายละเอียดและการระบุน้ าหนัก

ของการประเมินไว้ในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน 

5.5 หลักสูตรมีการประกาศเกณฑ์การประเมินให้นิสิตผู้เข้าเรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อทราบถึงเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาซึ่งเกณฑ์

ดังกล่าวผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน  

การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสติ แหลง่งบประมาณ ได้แก่           
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 (1)  งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

 (2)  งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ความพร้อมด้านต ารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา หนังสือเฉพาะทางและทั่วไป ให้นิสิตได้สืบค้นอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ 

ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือ 

มีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ๆ โดยผ่านทางศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังนี้ 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด  

ต าราเรยีน ภาษาไทย 110,379   เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ  36,751   เล่ม 

 วิทยานิพนธ์/วิจัย    7,750   เล่ม 

วารสาร ภาษาไทย       190  รายชื่อ 

 ภาษาต่างประเทศ         13  รายชื่อ 

โสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน ์แผน่ดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)    6,557  รายการ 

 ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

    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 รวมทั้งบริการขอ้มูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

6.3.2 จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน สามารถสืบค้นและ

แสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ต ารา และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในศูนย์บรรณสาร

และการเรียนรู ้มหาวิทยาลัยพะเยา หอ้งสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6.3.3 จัดหอ้งอา่นหนังสือคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

6.3.4 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่าง  ๆ ได้แก่ Self study room ของนิสิต                        

ห้องสอนปฏิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต :  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์                           

อย่างน้อย 5 : 1 

6.3.5 บริหารจัดการให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่าง  ๆ เช่น 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม 

( Full Text Database)  ฐ านข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  ThaiList และฐ านข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ที่ 

คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ัดสรรได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

6.3.6 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

6.3.7 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6.3.8 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึก 

อย่างเพียงพอ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนรว่ม 

 6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสติ และผูช่้วยสอน

ในแหล่งฝกึทุกปี 

6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณข์องมหาวิทยาลัยพะเยา 

6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐานผล   

การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม 

ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และวิเคราะห์ผลการเรียน                       

ในรายวิชาด้วยระบบออนไลน์ และเป็นความลับ 

 1.1.2 ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้ เ ช่ียวชาญด้านหลักสู ตรและ                              

การจัดการเรียนการสอน 

 1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน               

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถาม จากนิสิต                      

รวมทั้ งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ เ รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด                             

ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

 1.1.4 จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

 1.1.5 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน                   

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ผ่านทางระบบ                

การประเมนิผลการสอนของมหาวิทยาลัย 

 1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ                            

ผู้ประเมินภายนอก บัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงานและตัวแทนผู้เรียน

ปัจจุบัน 

 2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 
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ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอน

ในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และ

สังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด

ของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 สาขาวิชาจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและวางแผนหลักสูตรเสนอต่อคณบดี และ

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน                                   

เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 4.3 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิ เ ศษ  ผู้ ช่ วยสอนในแหล่ งฝึ ก  นิ สิ ต  และบุ คลากรสนับสนุ นการ เ รี ยนการสอน                                 

เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                          

ความต้องการของผู้ ใ ช้  นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 

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

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. 2564 

หลกัสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30  

หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ     

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84  

หน่วยกิต 

96 96 

2.1 กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  32  

 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 30 14 

 21.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข  ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 30 18 

2.2 กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า 54 หน่วยกิต 36 64 

 2.2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ   ไม่นอ้ยกว่า 44 หน่วยกิต  54 

 2.2.2 กลุ่มวชิาการฝึก

ประสบการณ์ 

 ไม่นอ้ยกว่า 10 หน่วยกิต  10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 120 132 132 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                      30 หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไป                                          30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย                           3(2-2-5) 

Usage of Thai Language      

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การส รุปความ  แล ะก า รแสดงความคิ ด 

ผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and 

reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through usage of 

appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                 2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  การอ่าน 

ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่ งสาร การสื่ อสารในชีวิตประจ าวัน 

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

เปลี่ยนชื่อและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม               3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง  พูด  อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบ

รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง 

ก า รบอกทา ง และก า รว า ง แผน เดิ น ท า ง 

การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า 

และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for 

daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction 

giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                         1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอา่น และ

การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตรอ์ื่นการผลิตผล

งานเชิงวิชาการ     

Integration of listening speaking reading and writing 

skills in Thai with other fields, producing academic 

works 

เปลี่ยนชื่อและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                 3(2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศั พท์ และ ไวยกรณ์ ในการสื่ อสารตาม

001103 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน       3(2-2-5) 

English for Daily Life      

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

เปลี่ยนชื่อและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเลี้ ยงและการรับประทานอาหารแบบ

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 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

Fundamental level of English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating basic 

information regarding self and others in daily life 

context  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                    3(2-2-5) 

Step UP English 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล 

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ ายทอดข่ าว  การอ่ านกราฟและตา ราง 

การตีความและการน า เสนอข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and media 

in daily l ife, English usage for l istening, 

speaking, reading and writing including e-

mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs 

and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future 

careers 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 

English for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

I n te rmed ia te lev e l  Eng l i sh  vocabu la ry , 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                           3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship           

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

เชิงวิชาการและวิชาชีพ                                          

English for Academic and Professional Communication

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

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 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writ ing for communicating in 

academic and professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                      3(3-2-5) 

Multicultural  Society    

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัด 

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            

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล        1(0-2-1) เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

  Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

Concepts of computer and internet technology, 

o f f i ce so f tware,  p r inc ip les o f  e lec t ron ic 

commerce, usage of computer and internet 

technology, usage of office software    

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสั มพั นธ์ ระหว่ างอารมณ์กับสุ ขภาพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการ

และแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด

Concept of health and environment, state of 

health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, 

dialy-health product, relat ion between 

emotion and health, recreation and exercise, 

pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                     2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

informat ion, extract ing informat ion and 

presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and 

communication 
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disaster, water management in dialy life, 

waste processing and environmental saving                

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล               3(3-2-5)    

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้

โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัด

กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการ

ท างานและชี วิ ตประจ าวั น  การสื่ อสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและ

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 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ          3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถี

ชีวติพืน้ถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรียภาพในการด าเนิน

ชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกาย

และจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่น การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                  3(3-2-5)                           

Art of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิ เคราะห์  คิด

สรา้งสรรค์ 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 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้           3(2-2-5) 

ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสั งคม บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

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

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก          3(2-2-5) 

ในสังคม        

Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Impor tan t  o f  persona l i ty ,  persona l i t y 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม            2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชวีติ

ใ น สั ง ค ม  ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมือง

ที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

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 adaptabil ity to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม            1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community Managemen 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา

สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

การค้นหาปัญหาสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน การ

วางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น

ผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in l iv ing, search ing for 

c ommun i t y ’ s  env i r onmen ta l  p rob l ems , 

collaborative planning and lauching environmental 

รายวิชาเปิดใหม่ 
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health project in community, leadership in health, 

environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่             3(2-2-5) 

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Th ink ing Process for D ig i ta l  Age 

Entrepreneurs        

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

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

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้ เคร่ืองมือวัด

ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด

เชิ งออกแบบ แนวคิดการส ร้างผลงานด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

f i nanc i a l  p l ann i ng  and  t ransac t i on  f o r 

en t repreneu r s ,  qua l i t i es  o f  d ig i ta l  age 

entrepreneurs, usage of measuring tools for digital 

age entrepreneurs, design thinking process, 

concepts of developing new products using design 

th ink ing p rocess ,  e th i c s  fo r  d ig i ta l  age 

entrepreneurs 

รายวิชาเปิดใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม              3(0-6-3)                 

ทางวิชาชีพIntegration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

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 

รายวิชาเปิดใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              96 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ                     96 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                          30 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ            32 หน่วยกิต  

วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์                   25 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์               14 หน่วยกิต 

และคณิตศาสตร์          

 

 

242101 หลักเคมี                                     4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

242101 หลักเคมี                          4(3-3-8)         

Principles of Chemistry 

คงเดมิ 
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สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีรีออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์  ปฏิกิ ริยา เคมี  ก๊ าซ  ของแข็ ง 

ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุล เคมี  กรด-เบส

เคมีไฟฟา้ 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 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง 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 

จลนพลศาสต ร์ เคมี  สมดุ ล เคมี  ก รด - เบส 

เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, 

gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

243101 ชีววทิยา 1                                   4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร  วิวัฒนาการ 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 

243101 ชีววทิยาทั่วไป           4(3-3-8) 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ  การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอ

ลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและหน้าที่ของพืชและสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Sc ient i f i c  methodology, character ist i c s , 

organization and chemistry of life, cell  

and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

ปรับชื่อรายวิชา 

 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ               3(2-3-6) 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัดจลศาสตร์และพลศาสตร์การ

เลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและ

ก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการหยืดหยุ่นของ

โครงกระดูกและ เนื้ อ เ ย่ือ  กลศาสต ร์และ

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 

ทัศนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น 

ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ 

Units and measurement, kinematics and 

dynamics of transitional and rotational mation, 

work, energy and power of the body, elastic 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ          3(2-3-6) 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัดจลศาสตร์และพลศาสตร์การ

เลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและ

ก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการหยืดหยุ่นของ

โครงกระดูกและเนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติ

ทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ 

ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการ

ได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอัปกรณ์ไฟฟ้าและ 

อิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

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 

คงเดมิ 
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propert ies of the skeleton and t issues, 

mechamics  and physical properties of the fluid, 

physics of breathing, heat and thermodynamic, 

waves sound and  hearing, optics and optical 

int ruments, e lementary e lec tr ic i ty and 

electronic, bioelectricity, radiation physics, 

physics of nuclear medicine 

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 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา              3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มี

ผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการ

ยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต

การติดเชื้อ  และกลไกการต้านทานต่อการติด

เชือ้ 

Species,  morphology, characterist ics of 

microoganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control 

and growth inhibition and parasites, infection 

and host defense mechanism 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

สาธารณสุข 

 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น                3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และ

จุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆในมนุษย์ 

ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของ

ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

รับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 

ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร 

ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและ

ฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์ 

General knowledge of gross anatomy and 

h i s to logy o f  the  human o rgan  sy s t em; 

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 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

สาธารณสุข 
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365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                              3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

คุณสมบั ติ ทาง เคมี และเมแทบอลิ ซึ มของ

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์  การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว

พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอ

ลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ

ผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารโมเลกุล 

Chemical propert ies and metabol ism 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 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

สาธารณสุข 

 

 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย ์                     3(2-3-6) 

Human Physiology 

บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 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 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

สาธารณสุข 

 

330201 หลักพยาธิวทิยา                           2(2-0-4) 

Principle of Pathology 

ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุของการเกิด

โรค พยาธิก าเนิดเกิดโรค การบาดเจ็บและการ

ตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

สาธารณสุข 
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ความผิดปกติของระบบการไหลเวียนของเหลว

และเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกนั การ

เกิด เนื้องอก การติด เชื้อ พยาธิวิทยาของ

สิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ ความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบ

เลือด ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  ความ

ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของ

ระบบทางเดินปัสสาวะ  ความผิดปกติของระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ และความผิดปกติของ

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 คณิตศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และ

ปรพิันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐาน 

ด้านคณิตศาสตร์ 

 

 

วชิาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์                      3 หน่วยกิต   

241111 คณิตศาสตร์ 1                             3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ 

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives 

and integrals of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and 

integrals 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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  กลุ่มวิชาสาธารณสุข                                 18 หน่วยกิต  

  322903 พยาธิวทิยาทั่วไป                              2(2-0-4) 

General Pathology 

ศึกษาพยาธิวิทยาทั่ วไปและตามระบบ การ

บาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและ

การซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียน

ของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก โรคติดเชื้อ โรคจาก

สิ่งแวดล้อมและทางโภชนาการ ความผิดปกติทาง

พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอด

เลือด ความผิดปกติของระบบเลือด ความผิดปกติ

ของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหายใจ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ความ

ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและความ

ผิดปกติของระบบประสาท 

Study of general and systemic pathology, cell injury 

and death, inflammation and repair, fluid and 

hemodynamic disorders, immune disorders, 

neoplasia, infectious disease, environmental and 

nutritional diseases, genetic diseases, cardiovascular 

diseases, blood diseases, respiratory diseases, 

gastrointestinal diseases, endocrine diseases, 

urinary tract diseases, musculoskeletal diseases 

and nervous system diseases 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา          3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มี

ผลต่อสุขภาพอนามัยการเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการ เกิด โรค  การควบคุม  และ 

การยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต

การติดเชื้อ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

Spec ies, morphology, character ist ic s of 

microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control 

and growth inhibition and parasites, infection and 

host defense mechanism 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ 

 

  363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น          3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุล

กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง ๆ  ในมนุษย์ ได้แก่ 

ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก

และอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

หลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน 

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 

 

  367202 สรรีวิทยาของมนุษย์           3(2-3-6) 

Human Physiology 

บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 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, respirat ory 

system, gastrointestinal system, urinary system, 

endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ 

 

  324312  สุขภาพจิตและการให้ค าปรกึษา           2(1-2-3) 

ด้านสุขภาพ  

Mental Health and Counseling in Health   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 

ฝึกการซักประวัติ  ตรวจสภาพจิต  ขั้นพื้นฐาน 

ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิธีการต่าง ๆ 

การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การจัดการกับสภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านสุขภาพจิต การติดต่อสื่ อสาร

ทางด้านสุขภาพจิตเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การดูแล

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก วิชาเอก

บังคับ 

ปรับรหัส 

จ านวนหน่วยกิต 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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ฟื้ นฟู สุ ขภาพจิ ต  การป้ องกั น  การ เป็ น โรค 

ทางด้านสุขภาพจิต และการให้บริการสุขภาพจิต

ชุมชนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

Study of the mental problems issue, training in 

Interviewing, counseling and mental hea lth 

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 

  365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น           3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry  

คุณสมบั ติ ท า ง เ คมี แ ล ะ เ ม แทบอลิ ซึ ม ขอ ง

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์  การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว

พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอ

ลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ

ผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการ

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารโมเลกุล 

Chemica l  p roper t ies  and metabo l i sm o f 

carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid, 

properties and activities of enzymes, central 

dogma, molecular biology techniques, hormonal 

regulation, bioenergetics, metabolic pathway 

interre lat ionsh ips, re lat ionsh ip between 

biochemistry and disorders, biochemistry of blood 

and urine and biochemical testing for biomolecules 

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ 

 

  324111 การสาธารณสุข            2(1-2-3) 

Public Health 

ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข

ของประเทศไทยและนานาชาติ  นโยบายการ

แก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ

ย้ายมาจากวิชา

พืน้ฐาน

สาธารณสุข 
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ที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหา

สุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของไทย 

History and importance of public health, elements 

of public health, ministry of public health role, 

public health service system in Thailand and 

international, ministry of public health policy 

solution, major health problem in the current and 

health problem trend, health problem prediction, 

principles and methods for health promotion, 

diseases prevention and control, primary care, 

rehabilitation and public health problem solving 

approaches in Thailand   

วชิาพื้นฐานวชิาชีพ                                   2 หน่วยกิต    

324111 การสาธารณสุข                            2(1-2-3) 

Public Health 

ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข

ของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ

แก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข  จาก

แผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพที่

ส าคัญในปัจจุบันและแนวโนม้ปัญหาสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหา

สุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงาน 

ด านการส งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ 

ควบคุมโรค การรรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ก า ร ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  แ ล ะ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง 

การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจากแผนพัฒนา

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  hea l th  p rob lems o f  na t i ona l  hea l th 

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 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ประเภทของงานวิจัย การก าหนดปัญหา การตั้ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร  

กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือใน

การวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์

ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การเขียนโครงการและ

รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย 

Principle and research methodology in public 

health,  research design, select ion and 

determinat ion of problems, objec t i ve , 

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 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

324322 วิทยาการระบาด                          3(2-2-5) 

Epidemiology 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาด

วิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติ

ในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

การสอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค 

รู ป แ บบก า ร ร ะบ าด ข อ ง โ ร ค ติ ด ต่ อ แ ล ะ 

โรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจ าถิ่น 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 รณสุ ข  ไ ด้ แ ก่  ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ช น 

การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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และ ฝึกปฏิบั ติการเ ฝ้าระวั งและสอบสวน 

ทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมุติ 

 Pr inc ip le and fundamenta l  concept of 

epidemiology, nature of disease, measure in 

epidemiology, study design of epidemiology, 

stat ist ics in epidemiology, survei l lance, 

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 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข             3(2-2-5) 

Public Health Administration 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป 

ระบบสุขภาพและการจัดการ การบริหาร

สาธารณสุข โครงสร้างองค์กรสาธารณสุข 

การพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพ การศึกษาอบรม

และการนิ เทศงาน การบริหารทรัพยากร 

ด้านสุขภาพ การอ านวยการ การประสานงาน 

ก า รค วบคุ มก า กั บ ง าน  ก า รประ เ มิ น ผล 

การด าเนินงานด้านสุขภาพ 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 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 

Environmental Health 

หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของ

เสียอันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสียและสิ่ง

ปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ ความ

สั่ นสะ เทื อน  การสุ ข าภิ บ าลอาหาร  การ

สุขาภิบาลที่ อ ยู่อาศัย สถาบัน และสถาน

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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ประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์ และ

แมลงน า โ รค  พาห ะน า โ รค  ก า รจั ด การ                             

เหตุร าคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น 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 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety 

แนวคิดความเป็นมา ขอบเขต และความส าคัญ

ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สิ่ งแวดล้อมในการท างานและผลกระทบ 

อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการท างาน 

หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ การ

ตระหนักถึงปัญหาในการท างาน การควบคุม

และป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการ

ประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านความ

ปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนด

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 

c o n t r o l  a n d  p r o t e c t i o n ,  eme r g e n c y 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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responsiveness, occupational health and safety 

toxicology, safety r isk sssessment and 

managements, organization, standards and 

laws in occupational health and safety 

324325 จรรยาบรรรวิชาชีพ                       3(2-2-5) 

และกฏหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law and  

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของจริยธรรม

ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสรา้งเสรมิจรยิธรรม

และคุณธรรมทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และ

ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล

และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาและ การ

จัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวช

ศาสตร์ พระราชบัญญัติคุ้มค รองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองโรงงานพระราชบัญญัติ

สาธารณสุ ข  พระราชบัญญัติ วิ ชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน กฎหมายด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 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 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บงัคับ 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ        3(2-2-5) 

Health Education and Health Behavior 

แนวคิดสิ่งก าหนดสุขภาพ หลักการสุขศึกษาและ

การส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคล

และชุมชนขอบเขตของการสุขศึกษา การ

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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วางแผนสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา 

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การพูดในที่

ชุมชน สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการ

ประเมิน ผลสุขศึกษา การฝึกปฏิบัติสุขศึกษา

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 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น                    3(2-2-5) 

Basic medical care  

การดูแลให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ป่วยหรือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพการตรวจวัด

สัญญาณชีพ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

การปฐมพยาบาล บาดแผล แผลไหม้ ได้ รับ

สารพิษ ได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก 

หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้ากันแผล การ

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ 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 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค             3(2-2-5) 

Prevention and Disease Control 

การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค 

โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรือ้รัง โรคอุบัติซ้ า โรค

อุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรค

จากการประกอบอาชีพ และปัจจัยต่าง  ๆ ที่

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษาด้านนโยบายและ

ตัวชี้วัดในงานป้องกันและควบคุมโรค   

Surveillance, prevention and control of disease, 

infect ious 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 pol ic ies and indicators in 

prevention and control of diseases 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม            3(0-9-5) 

บูรณาการ 

Field Training Integration 

การฝึกปฏิบัติการในการเตรยีมชุมชนและส ารวจ

ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัย

สุขภาพชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การ

วางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตาม

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 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์ 

324442 การศึกษาอิสระ                            6(0-18-9) 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข 

Study, data collection, research, analysis, report 

writing, presentation, and discussion in public health 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์ 

324441 ฝึกงานวิชาชีพ                              6(0-18-9) 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practice learning, practical experience, and skills 

in work related to public health in the workplace, 

government organizations or private 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์ 
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324443 สหกิจศกึษา                                6(0-18-9) 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ฃฃ

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practice learning, practical experience, and skills in 

work related to public health as a trainee in the 

workplace, government organizations or private 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์ 

กลุ่มวิชาเอก                                   36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                                    64 หน่วยกิต                        

วชิาเอกบังคับ                               30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                     54 หน่วยกิต                        

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ย่ังยืน       3(2-2-5) 

Sustainable Health System Development 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์

ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

การวางแผนการด าเนินงาน และการประเมิน

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปัจจัย

ก าหนดสุขภาพเชิงระบบ ปัจจัยบุคคล สังคม

สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ดัชนีชี้

วัดที่ส าคัญของปัจจัยก าหนดสุขภาพ นวัตกรรม

สาธารณสุขและประชาสังคม ความส าคัญและ

ประโยชน์ของนวัตกรรมสาธารณสุข นวัตกรรม

สาธารณสุขกับการแก้ปัญหาสาธารณสุขใน

ชุมชน และการศึกษากรณีตัวอย่าง  

Concepts, theories and principles of community 

health development, community health 

diagnosis, identifying and priority setting of 

h ea l t h  p r o b l ems ,  c ommun i t y  h ea l t h 

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 

  ปิดรายวิชา 

324231 การสื่อสารสุขภาพ                        3(2-2-5) 

Health Communication  

  ปิดรายวิชา 
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การสื่ อสารสาธารณสุ ขระหว่ า งประ เทศ 

การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะสาธารณะด้าน

สุขภาพ ความรู้รอบด้านสุขภาพ สุขภาพหนึ่งเดียว 

ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมสาธารณสุข หลักการ

ผลิตสื่อ การวางแผนและการประเมินผลการ

สื่อสารสุขภาพ การบูรณาการใช้สื่อในการสื่อสาร

สุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ 

 In terna t i ona l  Hea l th  Commun ica t i on , 

communication health, health advocacy, health 

literacy, one health, public relation, public 

health innovation, principle of media production, 

p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  i n  h e a l t h 

communication, integration of media in health 

c ommun i ca t i o n ,  a nd  p r a c t i c e  h ea l t h 

communication 

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน            2(1-2-3) 

Senior Project in Community Health 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล

เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความ

วิจัย จริยธรรมการวิจัย และน าเสนอผลงาน 

Study and practice data collection, data 

analysis, results, conclusion, discussion, 

research  repor t s ,  research  p roposa l , 

menuscripts, research ethics, and presentation 

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน           2(1-2-3) 

Senior Project in Community Health 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียน

บทความวิจัย จริยธรรมการวิจัย 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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

324432 การบ าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ          2(2-3-6) 

Primary Medical Care 

การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบทางด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิตาม

ขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุม

การประกอบวิชาชีพสาธารณสุข การประเมิน

ภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 

การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคที่

พ บบ่ อ ย  ก า รดู แ ลบ าด แ ผล ชนิ ด ต่ า ง  ๆ 

การบริหารยา การจัดการภาวะวิกฤตทางด้าน

สาธารณสุข การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแล

สุขภาพที่บ้าน การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่

เหมาะสม และการบรกิารปฐมภูมิ 

324341 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 1          2(1-2-3) 

Basic medical care I 

ก า รต ร ว จป ร ะ เ มิ นภ า ว ะสุ ข ภ าพ เ บื้ อ ง ต้ น 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อ  การดูแล 

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 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล 

การยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ 

การส่ งต่อ ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ เหมาะสม 

ค าศัพท์ทางแพทยแ์ละการสาธารณสุข 

Basic health assessment, precautions, providing basic 

care to patient or people with health problem, first aid, 

lifting and moving patients, basic life support, basic 

ปรับรหัส ชื่อ

จ านวนหน่วยกิต

และค าอธบิาย

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 

medical care, ehabilitation and referring for appropriate 

treatment, medical and public health terminology 

324333 อนามัยครอบครัว                         3(2-2-5) 

Family Health 

แนวคิดพัฒนกิจของครอบครัว ความหมาย 

ความส าคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และ

เด็ก งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญ

พันธุ์ นโยบายงานวางแผนครอบครัวและอนามัย

การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากร

ปัจจัยทางประชากรที่ก าหนดภาวะสุขภาพ 

ผลกระทบของประชากรต่ อ ง านอนามั ย

ครอบครัว การวางแผนและการจัดบริการ

อนามัยครอบครัว การให้ค าปรึกษาในงาน

อนามัยครอบครัว การให้บรกิารสุขภาพและการ

ให้ค าปรึกษาก่อนเร่ิมใช้ชีวิตคู่ การดูแลหญิง

ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลัง

คลอด วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วย

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 

heal th care, fami ly p lanning, ass isted 

reproductive technology, caring for family 

member: Including pre-school age, school age, 

324443 อนามัยครอบครัว           3(2-2-5) 

Family Health 

แนวคิดพัฒนกิจของครอบครัว  ความหมาย 

ความส าคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และเด็ก 

งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์  

นโยบายงานวางแผนครอบครัวและอนามั ย                           

การเจริญพันธุ์ ขนาดและโครงสร้างประชากรปัจจัย

ทางประชากรที่ก าหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ

ประชากรต่องานอนามัยครอบครัว การวางแผนและ

การจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้ค าปรึกษา 

ในงานอนามัยครอบครัวการให้บริการสุขภาพและ

การให้ค าปรึกษาก่อนเร่ิมใช้ชีวิตคู่ การดูแลหญิง

ขณะตั้งครรภ์ขณะคลอด และมารดาทารกหลัง

คลอด วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วย 

การเจริญพันธุ์การดูแลครอบครัวในวัยต่าง ๆ ได้แก่ 

วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ 

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), 

populat ion size and structure, populat ion 

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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adolescent, adult, old age, practice for maternal 

and child health care and family health care 

maternal and child health care and family health 

care 

324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข               2(2-2-5) 

Health Economics 

ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ปัจจัย

ก าหนดอุปสงค์ อุปทานและการบริการทาง

สุขภาพ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการ

ทางสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และ

การบริโภคบริการทางสุขภาพ เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุขระดับมหภาคและจุลภาค การฝึก

ปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้าน

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 

324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                   2(1-2-3) 

Health Economics 

ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ปัจจัย

ก าหนดอุปสงค์ อุปทานและการบรกิารทางสุขภาพ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการทางสุขภาพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และ การบริโภค

บริการทางสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ระดับมหภาคและจุลภาค การฝึกปฏิบัติ เพื่อการ

วิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุ ข  ความ เป็นธรรมระบบสุขภาพ 

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 

ปรับรหัส  

และจ านวน 

หน่วยกิต 

324433 โภชนศาสตร์                                2(2-2-5) 

Nutrition 

ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน 

โภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและสาเหตุปัจจัย

ของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร การ

ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการส าหรับบุคคล

ในวัยต่าง ๆ การจัดการก าหนดอาหารตามหลัก

โภชนศาสตร์ โภชนบ าบัดและผู้ป่วยเฉพาะโรค 

ข้อมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการ โภชนาการ

ทางเลือก อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การแก้ปัญหา

ทุพโภชนาการ 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 

324424 โภชนศาสตร์                         2(1-2-3) 

Nutrition 

ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน 

โภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและสาเหตุปัจจัยของ

ทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร การ

ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการส าหรับบุคคล

ในวัยต่าง ๆ การจัดการก าหนดอาหารตามหลัก

โภชนศาสตร์ โภชนบ าบัดและผู้ป่วยเฉพาะโรค 

ฉลากโภชนาการ โภชนาการทางเลือก อาหาร

สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พฤติกรรม

การบริโภคอาหาร การแก้ปัญหาทุพโภชนาการ 

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 

ปรับรหัส 

และจ านวน 

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 

p roduc t ,  food consumpt ion behav i o r , 

malnutrition problems, nutritional planning, 

evaluation of nutrition programs 

groups, dietary guidelines for health, diet therapy 

and specific patients diseases, nutrition labels, 

a l t e rna t i v e  nu t r i t i o n ,  he rba l  f o od ,  and 

supplementary food product, food consumption 

behavior, malnutrition problems, nutritional 

planning, evaluation of nutrition programs 

324332 อนามัยชุมชน                               3(2-2-5) 

Community Health 

การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน การ

วินิจฉัยและการล าดับความส าคัญของปัญหา

อนามัยชุมชน การวิเคราะห์โยงใยสาเหตุของ

ปัญหา โดยใชเ้คร่ืองมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย

และแผนพัฒนาการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยยึด

หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการด าเนินงาน

ต าม แ ผนที่ ก า หนดกา รปร ะ เ มิ น ผลการ

ด าเนินงาน 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 

324323 อนามัยชุมชน           3(2-2-5) 

Community Health 

การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน การ

วินิจฉัยและการล าดับความส าคัญของปัญหา

อนามัยชุมชน การวิเคราะห์โยงใยสาเหตุของ

ปัญหา การใช้เคร่ืองมือ 7 ชิ้น การแปลงนโยบาย

และแผนพัฒนาการสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การ

วางแผนการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยยึด

หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน การด าเนินงานตาม

แผนที่ก าหนด การประเมินผลการด าเนินงาน 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 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

324436 สัมมนา                                       1(0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย สรุป 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงาน

อนามัยชุมชน 

Review, data collection, analysis, report writing, 

presentations, discussions, conclusion and answer 

questions on the issue community health 

324436 สัมมนา             1(0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย สรุป และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงานอนามัย

ชุมชน 

Literature review, data collection, analysis, 

report writing, presentations, discussions, 

conclusion and answer questions on issues 

related to community health 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น                       3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

บทน าสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค 

รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การค านวณ

ขนาดของยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและ

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น           3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การค านวณ

ขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา

เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไก 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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กฎหมาย เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยา

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 

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 

324334 จิตวทิยาและการให้ค าปรกึษา          2(2-2-5) 

ด้านสุขภาพ   

Psychology and Counseling in Health 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม กระบวนการท างานของจิตพัฒนาการ

ของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน

การคิดการรับรู้การเรียนรู้เชาว์ปัญญาความเชื่อ 

เจตคติ ค่านิยม อารมณ์วุฒิภาวะ บุคลิกภาพ 

และการปรับตัวตลอดจนการจูงใจ ความส าคัญ

และหลักการให้ค าปรึกษา องค์ประกอบและ

กระบวนการให้ค าปรึกษา เทคนิค วิธีการ 

คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษาและการเตรียมใน

การให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาสุขภาพต่าง ๆ 

การแจ้งข่าวร้าย กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการให้ค าปรึกษา

สุขภาพทางสื่อมวลชนปัญหาอุปสรรคของการ

ให้ค าปรกึษาและแนวทางแก้ไข 

Concept, and theories of psychology, factors 

affecting development of human, physical, 

menta l ,  and soc ia l ,  process of menta l 

development, individual difference in thinking, 

perception, learning, intelligent quotient, belief, 

attitude, value, emotion, maturity, personality 

and adaptat ion as wel l  as mot ivat ion , 

importance and principles of counseling, 

components and process of counsel ing, 

counseling techniques, qualification and 

preparation for counseling, various health 

counseling, breaking bad news, problem solving 

  ย้ายไปกลุ่ม

พืน้ฐานวิชาชีพ 

กลุ่มวิชา

สาธารณสุข 
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process, palliative care, health counseling via 

media, problems obstacles of counseling, and 

problem solving approach 

324434 คอมพิวเตอร์ส าหรับ                      2(2-2-5) 

งานสาธารณสุขชุมชน 

Computer for Community Health 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบ

และโครงสร้างของระบบสารสนเทศทาง

สาธารณสุข การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้าน

สุขภาพ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด

พื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ

ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการจัดการข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข การเลือกใช้

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 

informat ion technology for heal thcare 

communications, information retrieval by 

computer,  app l icat ion the informat ion 

technology, basic concepts of computer 

networking, practice computer skil ls 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 

324334 ชีวสถิตแิละคอมพิวเตอร์                    2(1-2-3) 

ในงานสาธารณสุข  

Biostatistics and Computer for Public Health  

ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและชีวสถิติที่ใช้

ในงานด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ระดับการวัด การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีขีดจ ากัดกลาง 

การค านวณและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณ

ค่าพารามิ เตอร์และการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิตแิบบ

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 

determinat ion and sampl ing, parameter 

estimation and hypothesis testing, qualitative 

data analysis, quanti tative data analysis, 

variance analysis, correlation and regression 

analysis, non-parametric stat ist ics, using 

software for data analysis 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

324232 การวางแผนและประเมิน                 2(1-2-3) 

สุขภาพชุมชน  

Planning and Evaluation in Community Health 

แนวคิดของการประเมิน ทฤษฏีเกี่ยวกับการ

ประเมินผล หลักการและวิธีการการประเมินผล

ภาวะสุขภาพ  ประเมินแผนงานโครงการแก้ไข

324161 การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน   2(1-2-3) 

Planning and Evaluation in Community Health 

แนวคิดของการประเมิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน 

หลักการและวิธีการการประเมินผลภาวะสุขภาพ 

การประเมินแผนงานโครงการแก้ ไขปัญหา

สาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชนการประเมินผลงานสาธารณสุข การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการ

แก้ ไขปัญหาสุ ขภาพแบบมีส่ วน ร่วม  และ

กระบวนการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

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 

การประเมินผลงานสาธารณสุข การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ กระบวนการแก้ไขปัญหา

สุขภาพแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 

Concepts of assessment, assessment theories, 

pr inc ip les and methods of heal th 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 

324335 อนามัยโรงเรียน                           3(2-2-5) 

School Health 

แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

ความหมายและความส าคัญของโรงเ รียน

ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม

สุขภาพเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพและการ

ส่งเสรมิสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน นโยบายและ

เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตาม

แผนพัฒนาสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียน การ

ประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต การวัดสายตา 

การทดสอบการไดยิ้น การตรวจสุขภาพฟัน การ

บันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน การสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 

อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาลใน

โรงเรียน การจัดระดับบริการอนามัยโรงเรียน 

การประเมินผลการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน 

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 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์ 
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324439 สังคมวิทยาการสาธารณสุข             3(2-2-5) 

Social Public Health  

ความหมาย แนวคิด และหลักการทางสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ และ                                   

การเจ็บป่วย ระบบการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ใน

สังคม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ อิทธิพล

ของปัจจัยทางสังคมต่อความเจ็บป่วย การ

วิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา และการ

แก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยา

และมานุษวิทยาทางสุขภาพ 

Definition, concepts and principles of sociology 

and anthropology of health, and i l lness,  

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 socio logy and 

anthropology of health 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์ 

 

324437 ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพ             3(2-2-5) 

และสาธารณสุข 

English for Health Service and Public Health 

การใช้ภาษาด้านการสาธารณสุข และการ

บริการสุขภาพ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน ศัพท์ เทคนิคทางการแพทย์และ

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 

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์ 

324438 การจัดการสาธารณสุข                  3(2-2-5) 

ในภาวะฉุกเฉิน 

Public Health Emergencies Management 

หลักการช่วยเหลือดูแลภาวฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ที่พบบ่อยในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุความ

เจ็บป่วยภาวะช็อค การล้มเหลวของอวัยวะใน

หลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรงของ

อุบัติเหตุต่าง ๆ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย 

หลักและแนวทางในการจัดการสาธารณภัยการ

วางแผนด าเนินการ และการประสานความ

ร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้ งการเต รียม รับ

สถานการณ์  ขณะเกิด เหตุ  และหลั ง เกิด

  ย้ายไปกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์ 
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เหตุการณ์ประเภทต่าง  ๆ หลักและวิธีการ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินและสาธารณ

ภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่  หลักการและ

วิธีการฝึกซ้อมการจัดการสาธารณภัยและ

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, 

p r i nc ip les and gu ide l i nes fo r  d i sas ter 

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

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา  

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การสื่อสาร

สุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดใน

ที่ชุมชน ปัจจัยทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและ

การประเมินผลสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

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 , bas i c  hea l th  commun ica t ion, 

communication personality, community speaking, 

psychological economic social and cultural factors 

toward health behaviors, practical skills for health 

ย้ายมาจาก 

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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education and developing health behaviors at 

individual, family and community levels 

  324222 การส่งเสรมิสุขภาพชุมชน           2(1-2-3) 

Health Promotion Community 

แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพตามช่วงวัย การจัดการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของปัจจัยสังคม

ก าหนดสุขภาพ หลักการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

คุณภาพชีวิตย่ังยืน หลักประกันสุขภาพ หลักเวช

ศาสตร์ครอบครัวในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ 

ระบบสุขภาพอ าเภอ การจัดบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

ระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง หลักผู้ดูแล 

ทักษะการแจ้งข่าวร้าย ผู้จัดการการดูแล หลักดูแล

การปฏิบัติกิจวัตรส่วนบุคคล การเย่ียมบ้าน การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การ

ถอดบทเรียน การศึกษากรณีตัวอย่าง การฝึก

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 

da i ly  l iv ing, home v is i t  care, community 

participation in health development, lesson 

learned, case study, practicing health promotion 

and health system development in rural and 

urban community 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  324331  ระบาดวิทยา           3(2-2-5) 

Epidemiology 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  

การกระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา 

รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย 

สถิตชิีพ สถิตใินทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค รูปแบบการ

ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้

เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา 

การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์ระบาดวิทยา

ในงานสาธารณสุข  

Pr inc ip les and fundamenta l  concep ts  o f 

epidemiology, natural h istory of disease, 

determinants of health, distribution of disease, 

m e a s u r e  i n  e p i d e m i o l o g y ,  t y p e s  o f 

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 แนวคิดการป้องกันและการ

ควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรค

อุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชีว้ัด และ

การบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค 

Disease surveillance, concepts of prevention and 

disease control, infectious diseases, non-

communicable 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 pol icy, indicators and 

integration in prevention and control of diseases 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324333 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

Research Methodology  

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ป ระ เ ภทของ งานวิ จั ย  จ ริ ยธ รรมการวิ จั ย 

การก าหนดปัญหา การตั้ งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน การก าหนด ตัวแปร กรอบแนวคิด 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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การสร้างและทดสอบเค ร่ืองมือในการวิจั ย 

ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติ

ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย 

การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย  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 

  324442 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 2                        3(1-4-4) 

Basic Medical Care II    

การตรวจประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม 

กลุ่มโรคตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

การวินจิฉัยแยกโรค การบ าบัดโรคเบือ้งต้นในกลุ่ม

โรคตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

การเ ย็บบาดแผลที่ ไม่สาหัสในต าแหน่งที่ ไม่

อันตราย การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการ การเก็บ

สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การอ่านและแปล

ผลการรายงานทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ที่ เกี่ยวข้องกับการบ าบัดโรคและการบริการ

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 

pub l i c  hea l t h  se rv i c e  t e rm ino l ogy  and 

communication 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย 

รายวิชา 

  324351 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร                1(1-0-2) 

และการคุม้ครองผู้บริโภคในงานสาธารณสุข 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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Food sanitation management and consumer 

protection in public health 

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายต่อ

สุ ขภาพที่ เ กิ ดจากอาหาร  การจั ดการและ 

การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารและร้านค้า 

การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ า พฤติกรรม

อนามัยของผู้ประกอบและผู้จ าหน่ายอาหาร 

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 protect ion and 

related laws 

  325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย          3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety  

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน อุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุม

และป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีเบื้องต้น 

หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนด และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบ

อาชีพ ภั ยทางสุ ขภาพของ ผู้ประกอบอาชีพ 

การยศาสตร์ การบูรณาการความรูท้างด้านอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยสู่การท างานทางวิชาชีพ 

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 

sa fe ty ,  sa fe ty  a t  work  wi th  chemica l s , 

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 

ย้ายมาจาก 

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

  329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 

Environmental Health 

ย้ายมาจาก 
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หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการ

น้ าสะอาด การบ าบัดน้ า เสีย  และสิ่ งปฏิกูล 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง และ

การควบคุมความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาล

อาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และ

สถานประกอบการ  การควบคุมแมลงและ 

พาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงาน

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, sol id waste and hazard waste 

management, air pollution control, noise control 

and  v i b ra t i on  c on t r o l ,  f o od  san i t a t i on , 

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 

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 

 

  324262 การบรหิารงานสาธารณสุข          3(2-2-5) 

Public Health Administration  

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบรหิารงานทั่วไป การ

วางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ

อ านวยการ การควบคุมงาน การประเมินผลงาน 

ระบบบรกิารสาธารณสุขของประเทศไทย ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณสุข  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 

ย้ายมาจาก 

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ                         3(2-2-5) ย้ายมาจาก 
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และกฎหมายสาธารณสุข     

Professional Ethics and Public Health Law  

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ

และการปกครอง  พระราชบัญญัติควบคุม

โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์

ความรู้กฎหมายประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน

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 

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324264 การจัดการข้อมูลสุขภาพและระบบ        2(1-2-3) 

สารสนเทศในงานสาธารณสุข     

Health Data Management and Health Information 

Systems 

หลักการและความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลและ

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านสุขภาพในหน่วยงาน

สาธารณสุข  การจัดการข้อมูลสุขภาพด้ วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้าน

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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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 การฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์                    1(0-3-2) 

สถานการณ์สุขภาพ     

Practicum of health situation analysis  

การฝึกปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ 

ระดับสากล ประเทศ จังหวัด การวิเคราะห์แนวโน้ม 

การกระจายเชิงพื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์

ปกติและฉุกเฉิน การเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร

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 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม            3(0-9-5) 

บูรณาการ  

Field Training Integration   

การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน

สุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการ

ประเมินผล 

Practicum of health situation analysis, data 

collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem 

alleviated implementation, monitoring and 

evaluation 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324473 ฝึกงานวิชาชีพ           6(0-18-9) 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข    

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Practicing, learning, enhancing experiences and 

sk i l l s in work re lated to publ ic  heal th in 

government organizations or private sector 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  324474 การศึกษาอิสระ           6(0-18-9) 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานการน าเสนอ การอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านสาธารณสุข 

Study, data collection, research, analysis, report 

writing, presentation, discussion in public health 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324475 สหกิจศึกษา            6(0-18-9) 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Practice learning, practical experience, and skills 

in work related to public health as trainee in 

workplace, government organizations or private 

sector 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาชีพ

สาธารณสุข 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  324381 อนามัยโรงเรียน                        3(2-2-5) 

School Health  

แนวคิดของการส่ง เสริมสุขภาพเด็กวัยเ รียน 

ความหมายและความส าคัญของโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียน สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริม

สุขภาพนักเรียนในโรงเรียน นโยบายและเป้าหมาย

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแผนพัฒนา

สุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

การตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมินภาวการณ์

เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการไดยิ้น 

การตรวจสุขภาพฟัน การบันทึกบัตรสุขภาพ

นักเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุข

ศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ห้องพยาบาล  ในโรงเรียน การจัดระดับบริการ

อนามัยโรงเรียน การประเมินผลการด าเนินงาน

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 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก วิชาเอก

บังคับ 
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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 

  324382 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                  3(2-2-5) 

Health Promotion in Elderly  

แนวคิดสังคมผู้สูงอายุ ความหมายผู้สูงอายุ 

บทบาทและความส าคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว 

ชุมชนและสังคม พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุ การวางแผนก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุ การ

เตรียมตัวด้านสุขภาพอนามัย โรคของผู้สูงอายุ 

การส่งเสรมิสุขภาพด้านโภชนาการ ออกก าลังกาย

และสุขภาพจิต ผู้สู งอายุ  กฎหมายและสิทธิ

ประโยชน์ของผู้สูงอายุ การจัดสิ่งอ 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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  324482 ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพ                3(2-2-5) 

และสาธารณสุข  

English for Health Service and Public Health 

หลักการใช้และการประยุกต์ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุขและการแพทย์ ค าศัพท์

ด้านบุคลากร องค์กรด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพ 

การสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม

โรคและการฟื้นฟูสุขภาพ หลักการระบุต าแหน่ง

อวัยวะร่างกายมนุษย์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์   

การประยุกต์ ใช้รากศัพท์ ในการสร้างค าเฉพาะ

ทางด้ านการแพท ย์  ค า ย่ อทางการแพท ย์ 

ค าศั พท์ เทคนิ คทางการอ่ านและตี ความค่ า 

ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทักษะพื้นฐาน

การฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับบันทึกผล 

ในทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการซักประวัติขั้นพื้นฐาน ทักษะ ขั้นพื้นฐานการใช้

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก วิชาเอก

บังคับ 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ภาษาอังกฤษในการน าเสนอกรณีศึกษาทางการ

แพทย์ขั้นพืน้ฐาน  

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 

ภาวะฉุกเฉินและอุบัติ เหตุ  ในเด็ก ผู้ใหญ่ และ

ผู้สูงอายุ ความเจ็บป่วย ภาวะช็อค การล้มเหลว 

ของอวัยวะในหลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรง

ของอุบัติเหตุต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย 

หลักและแนวทางในการจัดการสาธารณภั ย 

การวางแผนด าเนินการ และการประสานความ

ร่วมมือระหว่างองค์กร การเตรียมรับสถานการณ์ 

ขณะเกิ ด เหตุ  และหลั ง เกิดเหตุการณ์  หลั ก 

และวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน 

และสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการ

และวิธีการฝึกซ้อมการจัดการสาธารณภัยและ

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 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก วิชาเอก

บังคับ 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  324485 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 

กับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในมิติ 

สั งความวิทยาการสาธารณสุข  ความหมาย 

แนวคิ ด  และหลั กการทางสั งคมวิ ทยาและ

มานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเจ็บป่วย 

ระบบการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ในสังคม ระบบ 

ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ อิทธิพลของปัจจัย 

ทางสังคมต่อความเจ็บป่วย การวิเคราะห์ชุมชน

ทางด้านสังคมวิทยา การแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

ด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 

ทางสุขภาพ 

Principles of community development, leaders and 

community development, community development 

in public health sociology dimension, definitions, 

concepts and princ iples of soci ology 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 

ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก วิชาเอก

บังคับ 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

  324486 การประเมินผลกระทบสุขภาพ          3(2-2-5) 

Health Impact Assessment 

ความหมายและความส าคัญของการประเมินผล

กระทบสุขภาพและผลกระทบสุขภาพชุมชน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ การศึกษาด้านคุณภาพชีวิต หลักเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการของการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อ ย่า ง รุนแรง  รวมถึ ง ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมและ

ท รัพ ย า ก ร ธ ร รม ช า ติ  ก า ร จั ด ท า ร า ย ง าน 

ข้ อ เสนอแนะและมาตรก า รลดผลก ร ะทบ 

การติดตามเฝ้าระวังทางสุขภาพและการสื่อสาร

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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Impact Assessment related to public policy 

p ro jec ts  o r  ac t i v i t ies  lead ing to  ser i ous 

consequences, env i ronment and natura l 

resou rces,  wr i t i ng  repor t  hea l th impact 

assessment, suggestions and measures for 

health impact mitigation, health surveillance and 

risk communication 

  324487 การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการ         3(2-2-5) 

ที่จ าเป็นเรง่ด่วน     

Assistance and practicum 0f necessary procedure 

to handle emergency situation 

การช่วยเหลือและปฏิบัติหัตถการที่จ าเป็นเร่งด่วน

เพื่ อ ให้พ้นจากภาวะฉุก เฉินทางการแพท ย์ 

การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ 

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 

ทา งห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น  ก า รแปลผล 

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 การท าคลอดฉุกเฉิน 

Ass i s tance and p rac t i cum 0 f  necessary 

procedure to handle emergency situation, 

emergency medical situation assessment, 

emergency medical situation management, basic 

s p e c imen  c o l l e c t i o n ,  ba s i c  l a bo r a t o ry 

interpretation, providing care to patients, holistic 

health care, home health care, emergency 

delivery 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life  

2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English  

3(2-2-5)    

   001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

   002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุค

ดิจิทัล 

Technology Usage for Digital 

life 

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5)    

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 243101 ชีววทิยาทั่วไป   

General Biology 

4(3-3-8) 

   324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 

 รวม 16 หน่วยกิต   รวม  18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างExplorative 

English 

3(2-2-5)    

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5)    

   002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong 

Learning 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี

Principle Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3) 324161 การวางแผนและประเมินสขุภาพ

ชุมชน 

Planning and Evaluation in 

Community Health 

2(1-2-3) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP 

3(2-2-5)    

   001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เชิงวิชาการและวิชาชีพ    

English for Academic and 

Professional Communication 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5)    

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for 

Society Creation 

2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 

ในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5)    

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health 

Behavior  

3(2-2-5) 324221 สุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health 

Behavior  

3(2-2-5) 

   324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public 

Health Law  

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 

3(2-2-5) 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 

3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตรเ์บือ้งต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Living in Multicultural Society 

3(2-2-5)    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)    

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 

Health Environment and 

Community Management 

1(0-2-1) 

   324262 การบรหิารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 

3(2-2-5) 

   324222 การส่งเสรมิสขุภาพชุมชน 

Health Promotion  

2(1-2-3) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา  

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

   324264 การจัดการข้อมูลสขุภาพและ

ระบบสารสนเทศด้าน

สาธารณสุข  

Health Information 

Management and Public Health 

Information Systems 

2(1-2-3) 

   324271 การฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์

สถานการณ์สุขภาพ  

Practicum of health situation 

analysis 

1(0-3-2) 

324231 การสื่อสารสุขภาพ  

Health Communication 

3(2-2-5)    

324232 การวางแผนและประเมินสขุภาพ

ชุมชน 

Planning and Evaluation in 

Community Health 

2(1-2-3)    

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ccupational Health and Safe 

3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   003305 

 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for 

Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

324322 

 

วิทยาการระบาด 

Epidemiology 

3(2-2-5) 324331 

 

ระบาดวิทยา 

Epidemiology  

3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น  

Basic medical care  

3(2-2-5)    

324324 การบรหิารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 

3(2-2-5)    

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุข  

Professional Ethics and Public 

Health Law 

3(2-2-5)    

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ย่ังยืน 

Sustainable Health System 

Development 

3(2-2-5)    

324332 อนามัยชุมชน  

Community Health  

3(2-2-5) 324323 อนามัยชุมชน  

Community Health  

3(2-2-5) 

   324312 

 

สุขภาพจิตและการใหค้ าปรกึษา

ด้านสุขภาพ  

Mental health and Counseling in Health 

2(1-2-3) 

   324334 ชีวสถิตแิละคอมพิวเตอร์ในงาน

สาธารณสุข 

Biostatistics and Computer for 

Public Health 

2(1-2-3) 

330201 หลักพยาธิวทิยา 

Principle of Pathology 

2(2-0-4) 322903 พยาธิวทิยาทั่วไป 

General Pathology 

2(2-0-4) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

Integration for Professional 

Innovation          

3(0-6-3) 

   324341 

 

การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 1 

Basic Medical Care I 

2(1-2-3) 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค  

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5)  324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5) 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณา

การ Field Training Integration  

3(0-9-5) 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

บูรณาการ 

Field Training Integration  

3(0-9-5) 

   324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

324333 

 

อนามัยครอบครัว 

Family Health 

3(2-2-5)    

324334 จิตวทิยาและการใหค้ าปรกึษา 

ด้านสุขภาพ 

Psychology and Counseling  

in Health 

2(2-2-5)    

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

   324351 การจดัการสขุาภบิาลอาหารและ

การคุ้มครองผู้บริโภคในงาน

สาธารณสขุ 

Food sanitation management and 

Consumer Protection in Public Health 

1(1-0-2) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 
324428 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5)    

   324443 

  

อนามัยครอบครัว  

Family Health 

3(2-2-5) 

324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

Health Economics 

2(2-2-5) 324465 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

Health Economics 

2(1-2-3) 

324432 การบ าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 

Primary Medical Care  

2(2-3-6) 324442 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 2 

Basic Medical Care II 

3(1-4-4) 

324433 โภชนศาสตร์ 

Nutrition 

2(2-2-5) 324424 โภชนศาสตร์ 

Nutrition 

2(2-2-5) 

324434 คอมพิวเตอร์ส าหรับ 

งานสาธารณสุขชุมชน 

Computer for Community Health 

2(2-2-5)    

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 

Senior Project in Community 

Health 

2(1-2-3) 324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 

Senior Project in Community 

Health 

2(1-2-3) 

324436 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 324436 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
* 324441 ฝึกงานวิชาชีพ 

Professional Training 

6(0-18-9) * 324473 ฝึกงานวิชาชีพ 

Professional Training 

6(0-18-9) 

* 324442 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9) * 324474 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9) 

* 324443 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9) * 324475 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * นิสติเลอืกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางสรุปแบบรายงานผลการพจิารณา จากคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 1. นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  ประธานกรรมการ 

 2. นายอเนก ทิมทับ   กรรมการ 

 3. ดร.ปริญญา จิตอร่าม  กรรมการ  

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

......หากปรับได้ ควรปรับเป็น สาขา สาธารณสุขชุมชน

...................................................................................................................................................... 

1.3 วิชาเอก 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.....................สาธารณสุขชุมชน Community Public Health 

........................................................................................................................................................... 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

........................(ไม่ต่ ากว่า 120 หนว่ยกิต ตามเกณฑฯ์) 

............................................................................................................................................... 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 ผ่าน     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

....................ส่งหลักสูตรให้สภาวิชาชีพอย่างนอ้ย ก่อน 180 วันโดยต้องผ่านการอนุมัตจิากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว................................................................................................................................ 

 

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา  

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.........เพิ่มผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน,ที่ปรึกษา 

อาชีพอิสระ................................................................................................... 

 

1.9 ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ      

หลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

- 3 ใน 5 (60%) ตองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยระบุเลขที่ใบอนุญาตให้

ชัดเจน 

- คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ อว.ก าหนด 

............................................................................................ 

 

1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............เพิ่มการฝึกในสถานประกอบการ................................................................................... 

 

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...............ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสถิตสิถานการณ์  ควรมกีารอ้างองิ............................ 
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1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...............บริบท ม.พะเยา น่าจะพร้อมเรื่องสังคมสุขภาพในเชงิ Cross Culture เชน่กลุ่มชาติพันธุ์ Border 

line......................... 

 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

1.14 การบริหารจัดการ 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 เป็นหว่งวิชาชีพ  ควรผลติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด 

ควรเน้นศาสตรด์้านสาธารณสุขชุมชชนต่อศาตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ควรเพิ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย เพื่อนสิิตจะได้มสีมรรถนะที่ครอบคลุม

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผา่น     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศกึษา 

 ผา่น          มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

..........ขาดประเด็นการฝกึงาน  ไม่ได้ระบุในโครงสร้างหลักสูตร

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.........- เช็คจ านวนนิสติกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1:12 

............................................................................................................................................................

.................................................. 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.........โครงสร้างหลักสูตร การฝกึงานต้องไม่นอ้ยกว่า 10 หนว่ยกิต 

ช่ัวโมงฝึกภาคสนามต้องไม่น้อยกว่า 450 ชม. 

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

........การฝึกงาน ควรระบุใหชั้ดเจนว่า จะฝึกรูปแบบใด (บูรณาการหรอืสหกิจ) 

......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

3.5 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

พิจารณาเรื่องการบูรณาการให้ชัดเจน  

บูรณาการกับวิชการฝึกภาคสนามบูรณาการ 

(ข้อสังเกต)เป็นวิชาที่วา่ด้วยการอนามัยชุมชน แตม่ีวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนามัยชุมชนไม่มาก 

ควรเพิ่มอาชวีะอนามัย  และอนามัยสิ่งแวดล้อม

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ควรระบุใหชั้ดว่าบัณฑติ ม.พะเยามอีะไรที่เป็นนักสาธารณสุขที่แตกต่างกว่าบัณฑิตสาธารณสุข

ชุมชนจากที่อื่น ๆ 

................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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4.2 ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผา่น       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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7.2 บัณฑิต 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

7.3 นิสติ 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

7.4 คณาจารย์ 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

7.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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7.6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

7.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 



192 

 

 

8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของชุมชนที่ส่งผลตอ่การพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน สะท้อนการ

ผลติบัณฑิตที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 แสดงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑติโดยการเน้นเรื่องความเป็นสากล 

 เห็นด้วยในการพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพที่บูรณาการความรูข้้ามศาสตร์ระหว่างสาธาณสุขกับ

องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมศาสตรค์วามรูน้ าไปสู่ความเป็นวิชาชีพ 

 ควรเพิ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวะอนามัย 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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 หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

      

ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) 

 วันที.่................../……………………./…………… 

                    
ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

            (ดร.สุทธิชัย ศิรนิวล) 

  วันที่.................../……………………./…………… 

                
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

            
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จาดศรี) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

                 
ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

        (นางสาวพรพนา สมจติร) 

           วันที.่................../……………………./…………… 
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208 

 

 

 



209 

 

 

 



210 

 

 

 



211 
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 หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

                       
ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

          (นายอเนก ทิมทับ) 

 วันที.่................../……………………./…………… 

                     
ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

            (ดร.สุทธิชัย ศิรนิวล) 

  วันที่.................../……………………./…………… 

                
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

            
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จาดศรี) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

                 
ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

        (นางสาวพรพนา สมจติร) 

           วันที.่................../……………………./…………… 
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217 
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หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

                       
ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

        (ดร.ปรญิญา จิตอร่าม) 

 วันที.่................../……………………./…………… 

                     
ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

            (ดร.สุทธิชัย ศิรนิวล) 

  วันที่.................../……………………./…………… 

                
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

            
ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จาดศรี) 

 วันที่.................../……………………./…………… 

                 
ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

        (นางสาวพรพนา สมจติร) 

           วันที.่................../……………………./…………… 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3317 

Email sjuwa@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

นันทกานต์ แสนรักษ์, สมคิด จูหว้า และทวีวรรณ ศรสีุขค า. (2563). ความฉลาดทางสุขภาพ 

ในการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 173-183. 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า และสมคดิ จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถาน 

พยาบาลแบบมีส่วนรว่มส าหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธาน,ี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 

หนา้ 307–19.   

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

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏีความสามารถตนเอง 

และแรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง.  

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

สมคดิ จูหว้า, รุง่ วงศ์วัฒน์ และอนุกูล มะโนทน. (2562). การประเมินและจัดการความเสี่ยงทาง 

สุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ าในกว๊านพะเยา ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา  

จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี, 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, หน้า 1-16. 

อนุกูล มะโนทน, สมคดิ จูหว้า และรุ่ง วงศ์วัฒน์. (2562). การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพ                        

ผูไ้ม่สูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มอืสอง. วารสารพยาบาล                   

และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้า 92-103. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี 

Assistant Professor Somchai Jadsri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมชาย จาดศรี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36498001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email somchai.ja@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ณัฐราช ยะราช และสมชาย จาดศร.ี (2564). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาล

สะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลจุน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 2034-2046. 
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นิรสา สุขแท้, ภูธนัส ยงสบืชาติ, รัชฎษวรรณ การะพิงค์, รัชดาพร สังข์วเิศษ, เจนจริา วรรณวารี,  

ณัฐริกา เตรอด, ดารุณี โพธิ์ด้วง, มนัสนันท์ บุญมี, สมชาย จาดศรี และสุทธิชัย ศิรินวล. 

(2564). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา  

จังหวัดพะเยา, หน้า 2219-2231. 

เจนจริา ชอบธรรม, ปฏิพัทธ์ วงศเ์รือง, ณรงค ์ใจเที่ยง และสมชาย จาดศรี. (2563). แนวโน้มทาง

ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2522-2561. วารสารสาธารณสุขล้านนา,                         

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, หน้า 25-35. 

ภาณุมาศ ค าชุม และสมชาย จาดศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการใหท้ันตสุขศกึษาที่มตี่อประสิทธิผล

การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ที่ 8 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 856-868. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ 

Assistant Professor Sakesun Thongtip, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55403900XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email sake_115@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิจัย 

ปิยะวดี ศรวีิชัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. (2564). การใชป้ระโยชน์กากตะกอนน้ าเสียจากโรงงานผลิต

แป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ                                

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

หนา้ 1-11. 

รณรงค ์ดวงเกิด, เสกสรรค ทองติ๊บ, ณัฐวัชร ด่านไพบูลย์, พิษณุรักษ์ กันทวี, รัตน์สุดา ทนันปา และ 

อนงคศ์ลิป์ ด่านไพบูลย์. (2564). การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของชุมชนพืน้ที่ชายแดน

ประเทศไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี. 

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

เสกสรรค ์ทองติ๊บ. (2562). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูญเสียการได้ยินของผู้

ประกอบอาชีพท าครกหนิ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับ

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

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และพงศธร ศลิาเงิน. (2562). การประเมินระดับเสียงในที่ท างานของผูป้ระกอบ

อาชีพแกะสลักหินและท าครกหิน จังหวัดพะเยา. วารสารการแพทย์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ, 

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

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 

 เสียงดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ของผู้ประกอบอาชีพท าครกหิน จังหวัดพะเยา.  

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

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

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

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

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

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

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

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

page 767-773. 

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

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

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

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

https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104
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Sangkham, S. and Thongtip, S. (2020). Prevalence and risk factors of musculoskeletal symptoms 

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

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

page 110-130.  

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

Changes in lung function and respiratory symptoms during pesticide spraying season 

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

Number 2, page 88-97.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน 

Assistant Professor Anukool Manoton, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายอนุกูล มะโนทน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36407004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3317 

Email koolsabuy@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิจัย  

อภิชญา พอสม และอนุกูล มะโนทน. (2564). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ว่ยโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลแมต่ีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 464-465.  

อริสรา บุญรักษา และอนุกูล มะโนทน. (2564). ปัจจัยที่มผีลตอ่การหกล้มในผู้สูงอายุต าบลแม่องิ 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา

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

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏคีวามสามารถตนเองและแรง

สนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านรอ้ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการ

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

อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหว้า และรุ่ง วงศว์ัฒน์. (2562). การ/พัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง. วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3, หนา้ 106-117. 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email aomm_ph@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงานวิจัย 

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

กรณีศกึษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หน้า 440-448. 
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อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่. (2563). ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ 

เทศบาลเมอืงพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หน้า 425-439. 

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

บุญฟ้าฮ่าม. (2562). การเปรียบเทียบอุณหภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่.  

 การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 

“วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (20 เมษายน 2562)  

 ณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 342-348. 

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 

 เสียงดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดังของผูป้ระกอบอาชีพท าครกหิน จังหวัดพะเยา.  

 ศรนีครินทร์เวชสาร, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, หน้า 155-160. 

Arunpak Pitakpong. (2021). The Chemical Properties and the Combustion Duration of Fuel 

Briquettes from Corn Kernel Residues, Thailand. Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education, Volume 12 Number 8, page 2340-2344. 

Arunpak Pitakpong. (2020). Effluent Quality Monitoring in Petrol Stations: Northern Thailand. 

Indian Journal of Science and Technology, Volume 13 Number 01, page 40-50. 

A. Pitakpong. (2019). Diversity of Epiphytic Lichen in University of Phayao, Thailand. Advances in 

Ecological and Environmental Research, Volume 4 Number 10, page 259–268. 

A. Pitakpong and S. Parnmen. (2019). Quantification of Active Compounds of Edible Mushrooms in 

University of Phayao, Thailand. Advances in Ecological and Environmental Research, 

Volume 4 Number 9, page 247–257. 

A. Pitakpong and S. Parnmen. (2019). Quantification of Active Compounds of Edible Mushrooms in 

University of Phayao, Thailand. Advances in Ecological and Environmental Research, 

Volume 4 Number 9, page 247–257. 

Arunpak Pitakpong and Jinnanat Chaika. (2019). Behavioral use of chemical pesticide effecting 

on farmer health in Maepuem sub- district area at Phayao Province, Thailand. 

International Journal of Current Science and Technology, Volume 7 Number 02(a), page 

679-684. 
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Pitakpong, A. and Maungsan, N. (2018). The use of epiphytic lichen as a biomonitor on air 

quality, nitrogen dioxide and sulphur dioxide deposition in Mab Ta Phut Industrial, Rayong 

Province. International Journal of Agricultural Technology, Volume 14 Number 6, page 

897-910. 
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ประวัติ 
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สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email prakasit.to@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2553 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

Seangpraw, K., Auttama, N., Kumar, R., Somrongthong, R., Tonchoy, P., and Panta, P. (2020). 

Stress and associated risk factors among the elderly: a cross-sectional study from rural 

area of Thailand. F1000Research, page 1-14. 

Tonchoy, P. and Suta, P. (2020). Ergonomic Risk Factors of Musculoskeletal Disorders among 

Ethnical Maize Farmer Groups, Chiang Rai Province. Journal of The Office of DPC 7 Khon Kaen, 

Volume 27 Number 1, page 27-39. 
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Seangpraw, K. and Tonchoy, P. (2019). Factors Related Intention to Smoking Cessation Among 

Thai People Who Joined Quit Smoking Project for The King: A Cross-Sectional Study Of 

Northern Thailand. Journal of Ayub Medical College Abbottabad Pakistan, Volume 31 Number 4,                 

page 512-516. 

Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy, P., and Patna, P. (2019). The effect of the behavior 

modification program Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on reducing the 

risk of hypertension among elderly patients in the rural community of Phayao, Thailand. 

Journal of Multidisciplinary Healthcare, Volume 12, page 109-118. 

Tonchoy, P. and Seangpraw, K. (2019).  Factors Associated with Musculoskeletal Disorders 

among Lychee Farmers, Phayao Province. Journal of Health Education 2019, Volume 42 

Number 1, page 119-134. 

Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy, P., and Pudpong, S. (2018). Model Development of 

Community Participation in Holistic Health Promotion for the Elderly in a Rural Area, 

Phayao Province, Journal of Public Health, Volume 48 Number 2, page 113-126. 
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ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย 
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สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 08-44881508 

Email prakasit.to@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ปิยะวดี ศรวีิชัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. (2564). การใชป้ระโยชน์กากตะกอนน้ าเสียจากโรงงานผลิต

แป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2564), หน้า 1-11. 
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Srivichai, P. and Thongtip, S. (2021). Optimization of mixing speed and retention time affecting 

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

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

page 767-773. 

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

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

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

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

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). Factors affecting anaerobic digestion 

efficiency to produce biogas. RMUTI JOURNAL Science and Technology, Volume 13 

Number 3, page 162-175. 

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). The application of wastes from modified 

tapioca starch plant to produce the renewable energy using one stage anaerobic digestion 

system. The Journal of Applied Science, Volume 19 Number 1, page 124-138. DOI: 

https://doi.org/10.14416/j.appsci.2020.01.010 

Piyavadee Srivichai and Orathai Chavalparit. (2019). OPTIMIZATION OF BIOGAS PRODUCTION 

FROM CO-DIGESTION OF WASTE ACTIVATED SLUDGE AND MODIFIED TAPIOCA STARCH 

SLUDGE. Proceedings of the Ninth International Conference – GEOMATE 2018: 

Geotechnique, Construction Materials and Environment, Tokyo, Japan (20-22 November 

2019), page 1160-1167. 
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Warangkhana Klajing, Ph.D. 
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ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

094-6546936 

Email Wangyisheng_23@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2560 D.CM. (Clinical Foundation of Chinese Medicine) 

Guangzhou University of Chinese Medicine, China 

พ.ศ. 2556 M.CM. (Clinical Discipline of Chinese and Western Integrative 

Medicine) Guangxi Medical University, China 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑติ (การแพทย์แผนจนี) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลงานวิจัย  

กฤตภาส ต๊ะพรหม, ดาลิณี เรอืงเกษม, เปรมฤดี ดว้งงาม, ศศวิิมล ไสยรส, โสภา ลีจรรยาวัตร์, 

อัษฎาวุธ บุญเรอืง, วรางคณา กล้าจริง, พงศ์นเรศ แจง้พรมมา, สิริมา วงษ์พล และทวีวรรณ 

ศรสีุขค า. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลินกิการแพทย์แผนจนีของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการะดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (25–28 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หนา้ 

1985-2000. 
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กรวิภา โสดาศร,ี เจนจริา สายสิงห์, ชนัญญา สายเมฆ, นิรมล เกตุอินทร์, วัชราวดี ภูจ่นี, โศภิสรา  

 พลเหลอืง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, วรางคณา กล้าจริง และภัทรพงศ์ พื้นงาม. (2564). การ

เปรียบเทียบถุงหอมสมุนไพรจนีและถุงหอมสมุนไพรไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (25–28 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยพะเยา  

 จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หนา้ 2140-2155. 

พงศน์เรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปุณยภัสร์ ศิรธิีราธิฐิกุล, วรางคณา กล้าจริง, ปุณยวีย์ 

ค าไทย, จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ และสมคิด จูหว้า. (2563). การศกึษาประสิทธิผลการบ าบัด

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินกิแพทย์แผนจนี คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หนา้ 1570-1579. 

Warangkhana Klajing. (2020). 分析参芪消瘿汤剂联合阿仑膦酸治疗甲亢

性骨质疏松的效果. Chinaqikan, Volume 12 Number 27. Retrieved from 

http://www.chinaqking.com/yc/2020/2695126.html 
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ประวัติ 

ดร.ศศิวมิล บุตรสีเขียว 

Sasivimol Bootsikeaw, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวศศิวมิล บุตรสีเขียว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34601007XXXXX  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email shompoo_koy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ  

(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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ผลงานวิจัย 

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

สิงหแ์ก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศติ ทอนช่วย, น้ าเงิน จันทรมณี และศศิวิมล                        

บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือน

ของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา. 

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

ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 38-42. 

Supakan Kantow, Katekaew Seangpraw, Parichat Ong-artborirak, Prakasit Tonchoy, Nisarat 

Auttama, Sasivimol Bootsikeaw, and Monchanok Choowanthanapakorn (2021). Risk 

Factors Associated with Fall Awareness, Falls, and Quality of Life Among Ethnic Minority 

Older Adults in Upper Northern Thailand. Clinical Interventions in Aging (2 October 2021), 

Volume 2021 Number 16, Page 1777-1788. 

Pattaraporn Khamrin, Sorawit Boonyathee, Sasivimol Bootsikeaw, Parichat Ong-Artborirak, and 

Katekaew Seangpraw . (2021). Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, 

Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border 

Community Thailand. Clinical Interventions in Aging (22 July 2021), Volume 2021 Number 

16, page 1427-1437. DOI: 10.2147/CIA.S320900 

Kongtip, P., Nankongnab, N., Mahaboonpeeti, R., Bootsikeaw, S., Batsungnoen, K., Hanchenlaksh, 

C., and Woskie, S. (2018). Differences among Thai agricultural workers’ health, working 

conditions, and pesticide use by farm type. Annals of Work Exposures and Health, Volume 62 

Number 2, page 167-181.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khamrin+P&cauthor_id=34326634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boonyathee+S&cauthor_id=34326634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bootsikeaw+S&cauthor_id=34326634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ong-Artborirak+P&cauthor_id=34326634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seangpraw+K&cauthor_id=34326634
https://doi.org/10.2147/cia.s320900
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ประวัติ 

ดร.สุทธิชัย ศิรนิวล 

Suthichai Sirinual, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุทธิชัย ศิรนิวล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36409003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email suthichai.si@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2550 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2539 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิจยั  

นิรชา สุขแท้, ภูธนัส ยงสบืชาติ, รัชฎาวรรณ การะพิงค์, รัชดาพร สังขว์ิเศษ, เจนจิรา วรรณวารี,                  

ณัฐริกา เตรอด,ดารุณี โพธิ์ดว้ง, มนัสนันท์ บุญมี, สมชาย จาดศรี และสุทธิชัย ศริินวล. 

(2564). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมารทโฟนของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา, หน้า 2219-2231.  
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พรรณวรท ปัญญาวุฒิวงษ์, สมชาย จาดศร,ี สุทธิชัย ศิรินวล, สมคิด จูหวา้ และอนุกูล มะโนทน.

(2564). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (8-9 กรกฎาคม 2564), หน้า 2820-

2828. 

สุทธิชัย ศรินิวล และวิทยา สอนเสนา. (2564). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหง่หนึ่งในภาคเหนอื. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติครัง้ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (8-9 กรกฎาคม 2564), 

หนา้ 2839-2848. 

Narong Chaitiang, Suthichai Sirinual, Somkid Juwa, Patipat Vongruang, and Sorawit 

Boonyathee. (2021). The format of organizing health campaign activities to promote the 

teaching and learning management of public health course students. Public Health Policy 

& Laws Journal, Volume 7 Number 2, page 273-287. 
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ประวัติ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

Sorawit Boonyathee, M.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสรวิศ บุญญฐี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 1539900XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 7020 

Email sorawit.bo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑติ (เกียรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ณรงค ์ใจเที่ยง, สุทธิชัย ศริินวล, สมคิด จูหว้า, ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง และสรวิศ บุญญฐี. (2564). รูปแบบ

การจัดกิจกรรมรณรงค์ดา้นสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของนสิิตรายวิชา

การสาธารณสุข. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 2564), หน้า 273-288. 
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ดวงชีวัน ทิพย์สุวรรณ, ณัฐปรีญา สระบัวทอง, ดาราพิมพ์ จันทรเกิด, ชลดา ปาลี, สุวิมล แก้วรากมุข, 

ศริิพร ปั้นรูป, ณรงค์ ใจเที่ยง และสรวิศ บุญญฐี. (2563). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

2563), หนา้ 265-278. 

วิชัย เทียนถาวร, ณรงค์ ใจเที่ยง, สรวิศ บุญญฐี, อรทัย เกตุขาว, แสงชัย วงศมานะกูล, ปฏิพัทธ์  

วงค์เรือง และรสรินทร์ แก้วตา. (2562). การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 

การป้องกันโรคความดันโลหติสูงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศกึษาและสื่อสารสุขภาพ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, หนา้ 54-63. 

ธิติมา พูลประเสริฐ, คันธมาทน์ ท างาม, ณัชชา ระมั่ง, ทัศนยี์ พวงผกา, ธนพล เทพลุ้ม, สมฤทัย 

สายตาต่อม, ณรงค์ ใจเที่ยง, ศรสีุดา เจรญิดี และสรวิศ บุญญฐี. (2561). ปัจจัยที่มี
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ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 

 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2555 แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

Sakesun Thongtip and Pongsaton Silangirn. (2019). Assessment of occupational noise during 

stone carving and mortar inworkers in Phayao Province. Journal of Medicine and Health 

Sciences, Volume 26 Number 1, page 38-47. 

Prachuab, L., Patipat, V. and Pongsaton, S., et. al. (2020). Model of InterprofessionalHealth Care 

in Khunkuan Sub-district, Pong District, Phayao Province. Academic Journal of Community 

Public Health, Volume 6 Number 3, page 184-194. 
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ประวัติ 

นางสาวพรพนา สมจติร 

Ms.Pornpana Somjit 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรพนา  สมจติร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36703004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email pornpana.so@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

พรพนา สมจติร และเนตรนภา พรหมมา. (2563). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ตามวิถีล้านนาต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหติของผู้สูงอายุโรคความดันโลหติสูง. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา, หนา้ 137-151.  

เนตรนภา พรหมมา และพรพนา สมจติร. (2562). ผลการฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนิสติ

สาธารณสุขศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุข,                   

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2562), หน้า 346-355. 
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ประวัติ 

นางสาวพรรณวด ี สิงห์แก้ว 

Ms.Pannawadee Singkaew 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณวด ี สิงห์แก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601007XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Darin.key@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2548 

 

วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 ผลงานวิจัย 

  ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผ่อง,                  

พรรณวดี สิงห์แก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศติ ทอนช่วย, น้ าเงิน จันทรมณี และ 

ศศวิิมล บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของวัสดุดูดซับในการลดความ

สั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัด

พะเยา. วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป),             

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถนุายน 2562), หนา้ 38-42. 
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ประวัติ 

นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 

Ms. Monchanok Choowanthanapakorn 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สังกัดหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

Email monchanok.choo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

Master of Acupuncture Science  

China Medical University, Taiwan 

พ.ศ. 2553 แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ผลงานวิจัย 

มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ และเกษแก้ว เสียงเพราะ. (2563). ปัจจัยที่มผีลตอ่การตัดสินใจเข้ารับ

บริการนวดแผนไทยของผูสู้งอายุในจังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษา, ปีที่ 43 เล่มที่ 1 

(มกราคม – มิถุนายน 2563), หน้า 87-99. 
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Supakan Kantow, Katekaew Seangpraw, Parichat Ong-artborirak, Prakasit Tonchoy, Nisarat 

Auttama, Sasivimol Bootsikeaw, and Monchanok Choowanthanapakorn. (2021). Risk 

Factors Associated with Fall Awareness, Falls, and Quality of Life Among Ethnic Minority 

Older Adults in Upper Northern Thailand. Clinical Interventions in Aging, Volume 16 

(October 2021), page 1777-1788. DOI:10.2147/CIA.S328912 

Monchanok Choowanthanapakorn, Katekaew Seangpraw, and Parichat Ong-artborirak. 

(2021). Effect of Stress Management Training for the Elderly in Rural Northern Thailand. 

The Open Public Health Journal, Volume 14 Number 1 (March 2021), page 62-70. 

DOI:10.2174/1874944502114010062  

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

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

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

นางสาววิรญิญา เมืองช้าง 

Ms.Wirinya Mueangchang 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววิรญิญา เมืองช้าง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16599002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สังกัดหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

Email wirinya.no@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 

 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี  

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรบัณฑติ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

 

ผลงานวิจัย 

ประจวบ แหลมหลัก, ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภูสุ่วรรณ, ประกาศติ ทอนชว่ย, 

ณรงค ์ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศน์เรศ แจง้พรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญิญา 

เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในต าบลขุนควร อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา.วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน), 

หนา้ 185 – 195. 
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ประวัติ 

นายศราวุฒ ิแสงค า 

Mr.Sarawut Sangkham  

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุฒ ิแสงค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 13413000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email sarawut.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ศราวุฒ ิแสงค า และจ าลอง อรุณเลิศอารีย์. (2562). สิ่งคุกคามสุขภาพในพนักงานเก็บขนมูลฝอยและ

แนวทางการป้องกัน. ศรนีครินทร์เวชสาร, ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562), 

หนา้ 649-657. 

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

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

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

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

https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104


292 

 

 

Sangkham, S., Thongtip, S., and Sakunkoo, P. (2021). Occupational health hazard exposure and 

health problems among solid waste collectors in Phayao Province, Northern Thailand. 

Journal of Public Health and Development (May-August 2021), Volume 19 Number 2, 

page 206-218. 

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

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

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

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

Sangkham, S. and Sangsrichan, C. (2020). Solid waste characterization and recycling potential in 

University of Phayao, Northern Thailand. Naresuan University Journal: Science and 

Technology, Volume 28 Number 4 (October – December 2020), page 1-12.  

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

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

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

page 110-130.  

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

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

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

นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว 

Mr.Supakan kantow 

 

ชื่อ-สกุล นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 14303001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Supakan.ka@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร             

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผลงานวิจัย  

นัฐพล ปันสกุล และศุภกาญจน์ แก่นท้าว. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ท                 

โฟนและภาวะสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง. วารสาร มฉก. วชิาการ, ปีที่ 23  

 ฉบับที่ 2, หน้า 279-91. 

 

 



294 

 

 

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

 พรรณวดี สงิหแ์ก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศติ ทอนชว่ย, น้ าเงิน จันทรมณี และ

ศศวิิมล บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของวัสดุดูดซับในการลดความ

สั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา  

 จังหวดัพะเยา. วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

(ส.อ.ป)., ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 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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ประวัติ 

นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

Ms.Sunanta Tangnitipong 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31201013XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email tatilookmoo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เภสัชวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

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

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ศาสตรพ์ระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 

กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 
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ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา, สุนันทา    ตั้ง

นิติพงศ์ และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ

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

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

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

ความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงโรงพยาบาลแพร่ จังหวัด

แพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2563), หน้า S1-S14. 
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ประวัติ 

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล 

Mr.Saengchai wongmanakun 

 

ชื่อ-สกุล นายแสงชัย วงศ์มานะกูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35604521XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

065-8721106 

Email wong_saeng@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 M.CM. (Traditonal Chinese Medicine Clinical Foundation) 

Beijing University of TCM, China 

พ.ศ. 2556 B.CM. (Moxibustion and Tuina)  

Beijing University of TCM, China 

 

ผลงานวิจัย   

กรวิภา โสดาศร,ี เจนจริา สายสิงห์, ชนัญญา สายเมฆ, นิรมล เกตุอินทร์, วัชราวดี ภูจ่นี, โศภิสรา  

 พลเหลอืง, 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. 

 



298 

 

 

ธนาภรณ์ วเิศษวงษา, ธัญชนก กันทาแจ่ม, วันวิสา  ค าวิชิต, ศดานันท์ รัตนสุวรรณ, อมรรัตน์ สุขปั๋น, 

อัญชลี โพธิ์ดาษ, จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปุณยภัสร์ ศิรธิีราฐิติกุล 

และภัทรพงศ์ พื้นงาม. (2564). ผลไม้ไทยในเภสัช โภชนาภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (25–28 มกราคม 

2564) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, หน้า 2131-2139. 

นรกร นันทคุปต์ธ ารง, พรรณทิพย์ บุญยงค์, ดรัลพร นุ่มน้อย, สุธิมา ศรวีิชัย, หทัยรัตน ์ผาเนตร, 

อนุสรณ์ สวัสดี, แสงชัย วงศ์มานะกูล และภัทรพงศ ์พื้นงาม. (2564). การทดสอบประสิทธิ

ของภาพสมการต ารับยาจนีในการจ าจดตัวยาในต ารับยาจนีต่อนิสติแพทย์แผนจนีช้ันปีที่ 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, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, จุฬาภัค  

ศรศักดานุภาพ และภัทรพงศ ์พื้นงาม. (2564). การพัฒนาสื่อวิดีโอ เรื่อง การนวดกดจุดง่าย ๆ 

เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ ในกลุ่มนิสติช้ันปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์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 วงค์เรอืง, กิตติยา ไทยธวัช, สุนันทา ตัง้นิตพิงศ์,  

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

ความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมสุขภาพของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงโรงพยาบาลแพร ่ 

จังหวัดแพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2563), หน้า S1-S14. 

ประจวบ แหลมหลัก, ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภูสุ่วรรณ, ประกาศติ ทอนช่วย, 

ณรงค์ ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศ์นเรศ แจง้พรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญิญา 

เมอืงช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในต าบลขุนควร อ าเภอปง  

 จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563),  

หน้า 184-194. 

พงศน์เรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปุณยภัสร์ ศริิธีราธิฐิกุล, วรางคณา กล้าจรงิ, ปุณยวีย์ 

ค าไทย, จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ และสมคิด จูหว้า. (2563). การศกึษาประสิทธิผลการบ าบัด

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินกิแพทย์แผนจนี คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หนา้ 1570-1579. 
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ประวัติ 

นางอรทัย เกตุขาว 

Mrs.Orathai Katkhaw 

 

ชื่อ-สกุล นางอรทัย เกตุขาว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36405004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email orathaikat@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ชินกร ยืนยาว, เกตน์สริี แก้วแดง, ชรินรัตน์ นนท์ศรี, นิตยา สนมฉ่ า, ภรณ์ทิพวรรณ เต๋จา, มินตรา เบิกบาน, 

รุ่งบุญศรี กลิ่นกล่อม, ณรงค์ ใจเที่ยง และอรทัย เกตุขาว. (2563). การรับรู้คุณภาพและ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหง่หนึ่งในภาคเหนอื. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข,  

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), หน้า 293-306. 
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ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์ 

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202. 

ประจวบ แหลมหลัก,ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง, พงศธร ศลิาเงิน, ภากรณ์ ภู่สุวรรณ, ประกาศติ ทอนช่วย, 

ณรงค ์ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศน์เรศ แจง้พรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญิญา 

เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตาบลขุนควร อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 

2563), หน้า 184-194. 

ปรียาพร สจีันทร์, ศรสีุดา เจรญิดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และชัยวัฒน์                      

แสงศรจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก                          

สุขบัญญัติแหง่ชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสุขภาพและ

สาธารณสุข, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มถิุนายน 2562), หน้า 31-40. 

เทียนทอง ตะ๊แก้ว, นัฎศรา ขวัญเพ็ชร์, ณาฤนาถ ไพรเขียว, กมลชนก ยอดแก้ว, ทวีวรรณ ศรีสุขค า, 

อรทัย เกตุขาว, ฐาปนวงศ์ ตัง้อุไรวรรณ, รัตนาวดี แก้วเทพ, กรรณิการ ์เงนิดี และ 

พัฒนพงศ ์พิศตะคุ. (2560). ผลของกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเรื่องการปฐมพยาบาลผูป้่วย

ฉุกเฉิน ต่อความรู้และทักษะของประชาชนบ้านแม่กาห้วยเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแหง่ชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพ 

เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีิต” พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 277-278. 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

1* นางสาวเกษแกว้ 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและ 

พฤตกิรรมศาสตร์ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

สถาบันราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2558 

2550 

 

2546 

360 360 360 360 

2 นางสาวทววีรรณ   

ศรีสุขค า 

36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรตบัิตร 

การปฏบัิตกิารฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วชิาชีพ 

ประกาศนียบัตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง

พยาบาลเวชปฏบัิติ

ท่ัวไป 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น 

 

 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและ

วางแผนประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

วทิยาลัยการสาธารณสุข 

สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พะเยา 

 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2557 

 

 

 

 

2556 

 

 

 

2553 

2535 

 

2531 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

    ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภช์ัน้สูง 

 วทิยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน ีพษิณุโลก 

2527     

3 นางสาวเทียนทอง 

ตะ๊แก้ว 

35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ. 

 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม ่

2551 

2544 

2557 

 

2538 

360 360 360 360 

4 นายน้ าเงิน 

จันทรมณี 

36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วศิวกรรม 

ทางการแพทย์ 

วทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี 

2558 

 

2550 

 

2551 

 

2548 

360 360 360 360 

5 นายบุญลอื   

ฉิมบ้านไร ่

3110300XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2550 

 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

    วท.ม. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

อุตสาหกรรม 

วทิยาการระบาด 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2559 

 

2539 

2536 

 

2531 

360 360 360 360 

6 นายปฏพิัทธ์  

วงค์เรือง 

15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2554 

2552 

360 360 360 360 

7 นายประจวบ 

แหลมหลัก 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

ศ.บ. 

 

ส.บ. 

 

 

การศกึษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข 

การศกึษานอกระบบ 

 

บริหารสาธารณสุข 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2558 

2548 

2537 

 

2545 

 

2543 

 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2533     

8 นายสมคิด จูหวา้ 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

ส.บ. 

 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

 

สถาบันราชภัฏ 

พบูิลสงคราม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

 

2540 

 

2537 

360 360 360 360 

9* นายสมชาย  

จาดศรี 

36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนคิการแพทย์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2549 

2536 

2527 

360 360 360 360 

10 นายเสกสรรค์ 

ทองต๊ิบ 

55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

อุตสาหกรรม 

วศิวกรรม 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2562 

2551 

 

2549 

 

2545 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

11 นายอนุกูล 

มะโนทน 

36407000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

360 360 360 360 

12 นางสาว 

อรัณยภ์ัค   

พทัิกษพ์งษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี 

2558 

 

2552 

 

2548 

360 360 360 360 

13 นายประกาศติ  

ทอนชว่ย 

15601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2553 

360 360 360 360 

14 นางสาวปิยะวดี  

ศรีวิชัย 

35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วทิยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2563 

2548 

2548 

 

2545 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

15 นางสาวรางคณา  

กล้าจรงิ 

11007004XXXXX อาจารย์ D.CM. 

 

M.CM. 

 

 

วท.บ. 

Clinical Foundation of 

Chinese Medicine 

Clinical Discipline of 

Chinese and Western 

Integrative Medicine 

การแพทยแ์ผนจีน 

Guangzhou University of 

Chinese Medicine 

Guangxi Medical 

University 

 

มหาวทิยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกยีรต ิ 

2560 

 

2556 

 

 

2542 

 

360 360 360 360 

16 นางสาวศศวิมิล   

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ 

 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

2562 

 

2552 

 

2548 

360 360 360 360 

17* นายสุทธิชัย  

ศริินวล 

36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

18 นายสรวศิ 

บุญญฐ ี

1539900XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2556 

360 360 360 360 

19 นางสาวอุรัชชา 

สัจจาพงศ์ 

35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

2552 

2556 

 

2548 

360 360 360 360 

20 นางสุรางคนา 

ไชยรินค า 

35504001XXXXX อาจารย์ ปร.ด  

พย.ม. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภช์ัน้สูง 

พยาบาลศาสตร์ 

การพยาบาลเด็ก 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน ีอุตรดิตถ์ 

2565 

2544 

2537 

360 360 360 360 

21* นายกฤษฎา 

สารทอง 

15601001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2558 

2556 

360 360 360 360 

22 นางสาวจุฑามาศ  

ตามเพิ่ม 

16699001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2562 

 

2557 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

23 นางสาวจุฬาภัค  

ศรศักดานุภาพ 

15299005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

B.CM. 

Internal of Chinese 

Medicine 

Chinese Medicine 

Guangzhou University of 

TCM 

Guangzhou University of 

TCM 

2562 

 

2559 

360 360 360 360 

24 นางสาวชุมาพร 

รถสีดา 

34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

 

พษิวทิยา 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วทิยาศาสตร์

สิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2553 

2552 

 

2549 

360 360 360 360 

25 นายณรงค์  

ใจเท่ียง 

5601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยเกรกิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 

2557 

360 360 360 360 

26 วา่ที่ร้อยตรีหญิง

นศิารัตน์  

อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

การวจิัยและการจัดการ

ด้านสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2560 

 

2554 

360 360 360 360 

27 นางสาวเนตรนภา   

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

28 นางสาวปิยะนุช 

โลนันท์ 

15599001XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

Science of Chinese 

Pharmacology

การแพทยแ์ผนจีน 

Guangzhou University of 

Chinese Medicine 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

2560 

 

2555 

360 360 360 360 

29 นางสาว 

ปุณยภัสร์  

ศริิธีราฐิติกุล 

16001003XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

 

พจ.บ. 

Clinical of Chinese and 

Western Integrative  

Medicine 

การแพทยแ์ผนจีน 

Guangxi Medical 

University 

 

มหาวทิยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกยีรติ 

2560 

 

 

2556 

360 360 360 360 

30 นางสาวปุณญิสา 

ผุดผ่อง 

15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2553 

360 360 360 360 

31 นายพงศธร  

ศลิาเงิน   

16398000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

 

พทป.บ. 

การจัดการการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

 

2555 

360 360 360 360 

32* นางสาวพรพนา  

สมจิตร 

15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

โรคติดเชื้อและ

วทิยาการระบาด 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2548 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

33 นางสาว 

พรรณวด ี  

สิงห์แกว้ 

35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 

2548 

360 360 360 360 

34 นางสาวมนชนก  

ชูวรรธนะปกรณ์ 

15601001XXXXX อาจารย์ M.MS. 

 

พทป.บ. 

Acupuncture Science China Medical University, 

Taiwan 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 

 

2553 

360 360 360 360 

35 นางสาววริิญญา  

เมอืงช้าง 

16599002XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

 

วท.บ. 

การจัดการการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

แพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2553 

360 360 360 360 

36 นายศราวุฒ ิ 

แสงค า 

13413000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2557 

2554 

360 360 360 360 

37 นายศุภกาญจน์ 

แก่นท้าว 

14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

 

วท.บ. 

วศิวความปลอดภัย 

และการจัดการ 

สิ่งแวดลอ้ม 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

2560 

 

 

2553 

360 360 360 360 

38 นางสาวสุนันทา 

ตัง้นติพิงศ์ 

31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2540 

360 360 360 360 



 

 
312 
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 

39 นายแสงชัย 

วงศ์มานะกูล 

35604521XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

 

B.CM. 

Traditonal Chinese 

Medicine Clinical 

Foundation 

Moxibustion and Tuina 

Beijing University of TCM 

 

 

Beijing University of TCM 

2559 

 

 

2556 

360 360 360 360 

40 นางอรทัย  

เกตุขาว 

36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2552 

2539 

360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับสภาวิชาชพี 
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ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

ปีที่ 1 - การเรียนรู้หมวดศึกษาทั่วไปและความรู้ในระดับขั้นพื้นฐานสาธารณสุข (Elementary of 

public health)  เพื่ อ ให้นิสิต เข้ า ใจบริบทด้านสาธารณสุข  และพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ศกึษาดูงานในระบบปฐมภูมิ เชน่ โรงพยาบาลสง่เสริม

สุขภาพต าบล สถานีอนามัย หรอื ศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้บ้านในชว่งภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 2 - การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และวิชาเอก

อนามัยชุมชน จัดการเรียนที่มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์ทางด้านสุขภาพ เป็น

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขขั้นต้น (Beginner level of public health professional skill) 

ประกอบด้วย การวิเคราะหป์ัจจัยก าหนดสุขภาพ การตรวจประเมินสถานะสุขภาพเบือ้งต้นและ

พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการให้ค าแนะน าสุขภาพ

เบือ้งตน้และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : การศึกษาดูงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การฝึก

ท าโครงงานและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพทั้งในระดับบุคล ครอบครัว และ

ชุมชน 

ปีที่ 3 - จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาเอกอนามัยชุมชน มุ่นเน้นทักษะ

พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขขั้นกลาง (Intermediate level of public health professional skill) 

เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา

ในการวิเคราะหป์ัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับลึก ประกอบด้วย การวิเคราะห์

สถานการณ์ระบาดวิทยา การตรวจประเมินสถานะสุขภาพในระดับชุมชน และน าไปสู่การบูร

ณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเพื่อด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย บ าบัด

เบือ้งตน้ ส่งต่อ และฟื้นฟูได้  

- โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ฝกึปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการวิชาในชุมชนในเขต

พืน้ในจังหวัดพะเยา (Community area  based learning) 

ปีที่ 4 - จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาเอกอนามัยชุมชน โดยใช้ปัญหา 

(Problem based learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) การค้นคว้า

ข้อมูล งานวิจัย ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและแบบบูรณาการเพื่อจัดท าโครงการหรือ

นวัตกรรมด้านสุขภาพ เน้นทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขขั้นสูง (Advance level of public 
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health professional skill) ด้านวิชาชีพและการน าไปใช้ด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย 

บ าบัดเบือ้งตน้ ส่งต่อ และฟื้นฟูได้ 

 - โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ :ฝกึประสบการณว์ิชาชีพภาคโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ

ทุติยภูมิ)และภาคชุมชน ในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล (ระดับปฐมภูม)ิ 
 



ผูร้ับรองข้อมูล ....................................................... 

              (ดร.สุทธิชัย ศิรินวล)  

              ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

             สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๒.๘ ขออนุมัติหลักสูตสาธารณสุขศาสตร

บ ัณฑ ิต สาขาว ิชาอนาม ัยช ุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาว ิ ช าอนาม ั ย ช ุ ม ชน  หล ั กส ู ต รปร ั บปรุ ง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีข้อเสนอแนะ 

    พ ิจารณาส่งเสร ิมอาจารย ์ผ ู ้สอนให ้ม ีการทำ

ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

และพิจารณาส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้มีการทำผลงานวิจัยเพิ่ม

มากขึน้ ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑.๑ ส่งเสร ิมให้อาจารย์ผ ู ้สอนได้ร ับการพัฒนาท ักษะ 

ดา้นการวิจัยให้มากขึน้ 

   ๑.๒ จัดให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที ่ปรึกษางานวิจัย เพื ่อให้

คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย 

   ๑.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนในการวิจัยต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

  ๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

 


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

