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5.3 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน
5.4 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทยเขาศึกษาในหลักสูตร
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2561
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2560
คณะกรรมการวิ ช าการคณะสาธารณสุข ศาสตร และสิ่ง แวดลอ ม ในการประชุม ครั้ง ที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- สภาคณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร แ ห ง ประเทศไทย อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- สภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552และจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยพรอมเผยแพรในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
1) สวนกลางไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สํานัก และกองตางๆ
2) สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ชื่อ-สกุล
4. นายยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน

5. นางเสาวลักษณ
ลักษมีจรัลกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

3460600298xxx

-

คุณวุฒิ

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2535)
- ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
3100902173xxx ผูชวยศาสตราจารย - พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2523)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนเทพรัตน (บางนาตราด) ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แหลงฝกงาน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลและสถานพยาบาลตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หลังสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประเทศไทยอยูในสถานการณสูญเสียความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและไม
สามารถแขงขั น กับ ประเทศที่ มีความก าวหนาได เนื่องจากขาดศักยภาพในการแขงขัน ทางนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค ในขณะที่โครงสรางการผลิตไดเปลี่ยนจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
อย า งต อ เนื่ อ งภายใต ค วามร ว มมื อ การลงทุ น จากต า งชาติ ประเทศไทยกลายเป น ฐานการส ง ออกสิ น ค า
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สวนการผลิตสาขาบริการก็ไดขยายฐานกวางขึ้นจากบริการดั้งเดิมในกลุม
ทองเที่ยวมาเปนกลุมบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน การเงิน การทองเที่ยว รวมทั้งบริการสุขภาพ
ดวย สําหรับการพัฒนาในภาคเกษตรยังคงมีการพัฒนาลาชา สงผลใหเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนกลุมใหญของ
ประเทศยังคงเปนผูมีรายไดนอย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 จึงมีแนวนโยบายปฎิรูปประเทศไทยใหกาวหนาไปทามกลางสถานการณ
โลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้น มุงเนนปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศ
ไทย 4.0 และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับอาชีพ ระดับภาค
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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และระดับประเทศในทุกขั้นตอน เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสรางการเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาค
เอเชีย การตอยอดความเชื่อมโยงกายภาพสูการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตางๆ ซึ่งจะสงผลใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจตางๆ มากขึ้น รวมทั้งการ
เขามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่เพิ่มมากขึ้นดวย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางตอเนื่อง สงผลใหการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีประชาชนจํานวน
มากกาวเขามาเปนแรงงานในภาคผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการ รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ
เชน ประเทศเมียนมาร ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว พรอมไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้สุขภาพ
ของประชาชนก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อสงเสริมใหแรงงานทุกภาคสวนมีสุขภาพ
แข็งแรง เปนรากฐานสําคัญและกําลังหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญกาวหนา
ทัดเทียมนานาประเทศสากล ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ไดเล็งเห็นโอกาสการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถเพื่อตอบสนองตอตลาดงาน
ระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มุงผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถ มีทักษะความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อให
บัณฑิตของหลักสูตรเปนที่ตองการของประเทศและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดูแลสุขภาพของ
ประชาชน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ท างสั ง คมของประเทศไทยในป จ จุ บั น ที่ ส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะดานสาธารณสุขนั้น พบวาปญหาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอการทําลายสุขภาพมี
มากขึ้น ทําใหมีประชาชนเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตกอนวัยอันควรที่มีสาเหตุจาก
โรคไมติดตอ อันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมและขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
รวมทั้งปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน การมีการศึกษาและรายไดนอยทําใหขาดความรูความเขาใจและทางเลือก
ในการดํารงชีวิต อาทิเชน ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไมปลอดภัย การผจญมลพิษในอากาศ และการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ปจจัยทางสังคมที่สําคัญอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของประเทศไทยในปจจุบันที่กําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัยมากขึ้นและจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ
เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 หรือ พ.ศ. 2565 โดยจะมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.8
ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานมีต่ํา เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน
ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยีและปญหาการจัดการ เหลานี้เปนขอจํากัดในการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้ง
ปจจุบันสังคมยุคดิจิทัลกาวเขามาบทบาทตอสังคมไทยเปนอยางมาก มีประชาชนไทยจํานวนมากไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมตางชาติ สงผลตอคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดแนวทางสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ดังนี้ ประเด็น
แรก คือ การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดยมุงเนนการ
พัฒนาทักษะความรูความสามารถของคนใหมีทักษะที่สอดคลองตามความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดี และประเด็นที่สอง คือ การสราง
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา การยกระดับคุณภาพบริการทางสาธารณสุข โดยมุงเนนการสรางโอกาส
ใหกับกลุมเปาหมายประชากรที่มีรายไดนอย ผูดอยโอกาส และผูที่อยูอาศัยในถิ่นหางไกล สามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขของรัฐที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขไดนําแนวทางดังกลาวไปสูการปฏิบัติโดยจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) เนนการวางรากฐานของระบบสุขภาพในระยะ 5 ป
ใหเขมแข็งเพื่อใหประชาชนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศ
ไทยไดทั้งทางตรงและทางออม รัฐบาลไดพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทยผานการทํางานของ
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคตโดยใชกลยุทธิ์
“คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)” ซึ่งเปนระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัวดูแล
ประชาชนในจํานวน 10,000 คนตอหนึ่งทีม มอบหมายพื้นที่ในการดูแลที่ชัดเจน ในรัฐธรรมนูญ ปพ.ศ. 2559
ในหมวดเรื่อง การปฏิรูประบบสาธารณสุข ระบุวาใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่
เหมาะสมประชาชนทุ ก ครอบครั ว จะมี ห มอครอบครั ว เป น ญาติใ ห ก ารดู แ ล โดยบุ คคลากรในคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวจะประกอบดวยผูที่มีความรูความสามารถทางบริการสุขภาพแบบสหสาขาวิชา ไดแก แพทยเวช
ศาสตร ครอบครั ว ทั น ตแพทย พยาบาลวิ ช าชีพ ทัน ตาภิบ าล เภสัช กร เจาหนาที่เภสัช กรรม นักวิช าการ
สาธารณสุข แพทยแผนไทย และกายภาพบําบัด ภายใตแนวทางการบริหารทุกคน บริการทุกอยาง บริการทุก
ที่ บริการทุกเวลาดวยเทคโนโลยี เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการทางสุขภาพไดอยางรวดเร็ว เปนกันเอง และ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง
ดังนั้น จึงแสดงใหเห็น วา กํ าลั งคนดานสุขภาพเปน กลไกหลักที่จ ะขับ เคลื่อนระบบสุขภาพให
ก า วหน า เข มแข็ ง สอดคล องกั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในอนาคต แผนพัฒ นาสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสรางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังดาน
สุขภาพ ใหความสําคัญกับกําลังคนดานสุขภาพใหสอดรับกับระบบสุขภาพและความจําเปนดานสุขภาพของ
ประชาชนแตละพื้นที่และทิศทางระบบสุขภาพของประเทศไทยนักวิชาการสาธารณสุขเปนอีกหนึ่งตําแหนงของ
กําลังคนดานสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญปจจุบันไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556” วัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพทางสาธารณสุข
และควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนมิชอบจากบุคคลซึ่งมีความรูไมเพียงพออันจะกอใหเกิดภัยและความ
เสียหายของบุคคลและชุมชน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปนตนมา พรบ. ฉบับนี้เขา
มามีบ ทบาทเป น อย า งมากต อ วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข เนื่อ งจากเมื่ อกฎหมายบั ง คับ ใช จ ะส ง ผลให บุ ค ลากรที่
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วข องกั บ การสาธารณสุ ขต อบุค คล ครอบครัว ชุมชน และอนามัย สิ่งแวดล อม ใหถือเปน ผู
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ประกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน และจํ า เป น ต องมี ใบอนุ ญ าตจากสภาการสาธารณสุข ชุ มชนหรื อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและไดรับบริการที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพ
ไดตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถที่ถูกตองตาม
มาตรฐานความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สถาบันการศึกษามีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิต
นักวิชาการสาธารณสุขที่มีคุณลักษณะพึงประสงคสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการทางดาน
สุขภาพของประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงเปนหลักสูตรที่สรางขึ้น
โดยมีเปาหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนสอดรับความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
ของประเทศไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รมุ ง เน น ให บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ค วามสามารถตามกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนที่พึงประสงคของสังคมตรงตามความตองการของระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการผลิต
บัณฑิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใชสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเปนหลักสูตรที่มีองคความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพทางดานสุขภาพ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พรบ. วิชาชีพ
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ข) และมี ก ารเรี ย นการสอนเป น ไปตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีโครงสรางการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา

กลุมวิชา

ห ม ว ด ศึ ก ษ า กลุมวิชามนุษยศาสตร
ทั่ ว ไป (ไม น อ ย กลุม วิชาสังคมศาสตร

ชื่อวิชา

จํานวน
หนวยกิต

1. วิชาบังคับจํานวน 23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผูรับผิดชอบการสอน
(1) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(2) คณะศิลปศาสตร
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หมวดวิชา

กลุมวิชา

กว า 30 หน ว ย กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กิต)
และคณิตศาสตร
กลุมวิชาภาษา ไมนอย
กวา 30 หนวยกิต

ชื่อวิชา
GE 1172 การดูแลและเสริมสราง
สุขภาพแบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนรู
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
2. วิชาเลือก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
โดยใหนักศึกษาเลือกวิชาจากกลุมวิชา
ตางๆ ตามความสมัครใจ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย
GE 2292 ความคิดเชิงระบบกับการ
แกไขปญหาในชีวิต
ประจําวัน
GE 2242 การสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2162 ทักษะการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษา

จํานวน
หนวยกิต
2

ผูรับผิดชอบการสอน

2
2
2
2
2

2

3
3
3

2
2
2

2

2
2
2

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดวิชา

กลุมวิชา

ชื่อวิชา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

ห ม ว ด วิ ช า
เฉพาะ (ไมนอย
กวา 102 หนวย
กิต)

กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 30 หนวย
กิต ประกอบดวย
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2 . ก ลุ ม วิ ช า พื้ น ฐ า น
สาธารณสุข ไมนอยกวา
18 หนวยกิต

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปใน
ชีวิตประจําวัน
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พื้นฐาน
กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
EG 5433 การฟง-การพูด
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5443 การอาน-การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน
PB 3512 โภชนาการ
PB 3522 ประชากรศาสตร
CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุข
และภาวะฉุกเฉิน

จํานวน
หนวยกิต
2
2

ผูรับผิดชอบการสอน

1

2
2
1
1
2
3
3

3

3

(1) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

(1) คณะศิลปศาสตร
(2) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(3) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

2
2
2
2
2
2

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดวิชา

กลุมวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ไมนอยกวา 72
หนวยกิต ประกอบดวย
1. กลุมวิชาสงเสริม
สุขภาพ อนามัยชุมชน
ไมนอยกวา 13 หนวย
กิต
2. กลุมวิชาปองกันโรค
ควบคุมโรค ระบาด
วิทยา สถิติและการวิจยั
ทางดานสาธารณสุขไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
3. กลุมวิชาตรวจ
ประเมิน บําบัดโรค
เบื้องตน การดูแล
ชวยเหลือฟนฟูสภาพ
และการสงตอ ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต
4. กลุมวิชา
อาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ไม
นอยกวา 11 หนวยกิต
5. กลุมวิชาบริหารงาน
สาธารณสุขและ
กฎหมายสาธารณสุข ไม
นอยกวา 10 หนวยกิต
6. กลุมวิชาฝก
ปฏิบัติงาน ไมนอยกวา
14 หนวยกิต

กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ อนามัย
ชุมชน
PB 2343 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร*
PB 4552 เศรษฐศาสตรในงาน
สาธารณสุขชุมชน*
CU 2032 การอนามัยชุมชน*
CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ*
CU3172 อนามัยครอบครัวและการ
วางแผนครอบครัว*
CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดาน
สุขภาพ*
กลุมวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค
ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
ทางดานสาธารณสุข
ST 2013 การวิเคราะหสถิตเิ พื่อการ
บริบาลสุขภาพ*
PB 2463 วิทยาการระบาดในงาน
สาธารณสุข*
PB 3503 หลักการปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ-โรค
ไรเชื้อ*
CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
สาธารณสุข*
CU4181 โครงงานวิจัยในงาน
สาธารณสุข*
กลุมวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรค
เบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟู
สภาพ และการสงตอ
PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
ในชุมชน*
CU 3063 เภสัชวิทยาในงาน
สาธารณสุข*

จํานวน
หนวยกิต

ผูรับผิดชอบการสอน
(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

3
2
2
2
2
2

3

(1) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(2) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

3
3

2
1

3
3

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม
(2) คณะเภสัชศาสตร
(3) คณะกายภาพบําบัด
(4) คณะพยาบาล
ศาสตร
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หมวดวิชา

กลุมวิชา

ชื่อวิชา
CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและ
ผูสูงอายุ*
CU 4123 การบําบัดโรคเบื้องตน*
กลุมวิชาอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอม
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงาน
สาธารณสุข*
PB 3533 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขั้นตน*
CU 3043 การประเมินผลกระทบ
สุขภาพและการประเมิน
ความเสี่ยงในงาน
สาธารณสุขชุมชน*
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตว
พาหะนําโรค*
กลุมวิชาบริหารงานสาธารณสุขและ
กฎหมายสาธารณสุข
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข*
PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ*
CU 3092 เวชระเบียนในงาน
สาธารณสุข*
CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพ
ชุมชน*
กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมสุขภาพใน
ชุมชน*
CU 4154 การฝกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน*
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน*

จํานวน
หนวยกิต
3

ผูรับผิดชอบการสอน

3
(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

3
3
3

2

3
3

(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม
(2) คณะนิเทศศาสตร

2
2

6

(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

4
4

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเลือก
เสรี (ไมนอยกวา
6 หนวยกิต)

กลุมวิชา

ชื่อวิชา
CU 1013 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
CU 2023 การคุมครองผูบริโภคทาง
สุขภาพในชีวิตประจําวัน
หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
มหาวิทยาลัย

รวม

จํานวน
หนวยกิต
3

ผูรับผิดชอบการสอน
(1) คณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม

3
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หมายเหตุ : * รายวิชาตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
CU 1013 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
CU 2023 การคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เปนบัณฑิต
ที่มีความสามารถในการจัดการขอมูลสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของชุมชนรวมถึงผูสูงอายุ และเปนบัณฑิตที่มี
ความรูควบคูคุณธรรมและพรอมรับใชสังคม
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหมพ.ศ. 2561) มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพรอมดานสังคม
ที่จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต
2) มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3) มี ค วามสามารถตามกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ชุ ม ชน ตามพรบ. วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. 2556 ได แ ก มาตรฐานวิ ช าชี พ ด า นความรู มาตรฐานวิ ช าชี พ ด า นทั ก ษะและ
ประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพดานการปฺฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาชีพดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ ง - คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร บริหารหลักสูตร สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ที่ไดมาตรฐาน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 สาธารณสุขชุมชน
และตรงตามความตองการดาน
และพระราชบัญญัติวิชาชีพการ - คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สาธารณสุขของประเทศไทย
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน
- มคอ.2 หลักสูตร
- การประกันคุณภาพการศึกษา - หลั ก สู ต รประเมิ น ตนเองระดั บ - รายงานประเมิ น ตนเองระดั บ
หลักสูตรตามประกาศของ สกอ. หลักสูตร (มคอ.7)
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
- ส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนเพื่ อ - จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า - จํานวนรายวิชาของหลักสูตรที่มี
พั ฒ นา ทั ก ษ ะก าร เ รี ย นรู ใ น ของหลักสูตร ใหสอดคลองตาม การจั ด การเรี ย นการสอนที่
ศตวรรษที่ 21
การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู สอดคลองตามการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร
- การ พั ฒ นาอ าจ ารย ทั้ ง ด า น - ส ง เสริ ม การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ - หลักฐานการเขารวมอบรม/
วิชาการและวิชาชีพ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ประชุม/สัมมนา
- ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ใน - จํานวนงานวิจัย
- จํานวนงานบริการวิชาการ
ศาสตรที่เกี่ยวของ
- ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานบริ ก าร
วิชาการดานสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปดภาคฤดูรอนได ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด
ที่2 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร - วันศุกร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 16
ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูมีความรูสอบไลไดไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเปนผูสําเร็จ
การศึกษาอื่นที่เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไมเปนคนวิกลจริต
5) ไมเปนโรคที่กําหนดตามสภาการสาธารณสุขชุมชน ไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะ
ที่ปรากฎอาการเปนที่นารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจ
แกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นวาเปนที่อุปสรรคตอ
การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
6) มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน
4) รับเขาตามโครงการพิเศษ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

2561
50

2562
50
45

ปการศึกษา
2563
50
45
43

รวม
50
95
138
หมายเหตุ : - คาดวาปแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผา น 10 %

2564
60
45
43
41
189

2565
60
54
43
41
198

- ปที่ 2 ถึง ป 4 คาดวาจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผา น 5 %
- สกอ. กําหนดเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรีตอ
จํานวนอาจารยประจํา สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ 1 : 8

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา+ คาลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
50
95
138
189
198
3,105,000 6,619,500 10,786,200 13,654,000 14,356,900

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

2561

ก. คาใชจายบุคลากร
1. คาใชจายบุคลากร
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1,752,000
1.2 อาจารยประจํารวมสอน
302,333
2.คาใชจา ยดําเนินการ (หองเรียน)
810,000
3. คาใชจายสวนกลาง *
1,119,250
รวม ก 3,983,583
ข. งบลงทุน
1. คาหนังสือ/ตํารา/วารสาร
100,000
2. คาครุภัณฑ
200,000
3. วัสดุ/อุปกรณทางการศึกษา
200,000
รวม ข
500,000
รวม (ก)+(ข) 4,483,583
จํานวนนักศึกษา **
50
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
89,672
(บาทตอป)

2562

ปงบประมาณ
2563

2564

2565

1,968,000 2,184,000 2,400,000 2,616,000
544,667
672,083
699,750
699,750
1,665,000 2,587,500 3,105,000 3,105,000
2,126,575 3,089,130 4,230,765 4,432,230
6,304,242 8,532,713 10,435,515 10,852,980
100,000
200,000
200,000
500,000
6,804,242
95
71,624

100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
9,032,713 10,935,515 11,352,980
138
189
198
65,545

57,860

57,388

หมายเหตุ
* หมายถึง คาใชจายสวนกลาง เปน เปนคาเฉลี่ยจากคาใชจายสวนสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน หนังสือ คาสาธารณูปโภค
เจาหนาที่รักษาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย คาใชจายดําเนินงานความรวมมือตาง ๆ
** หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด
2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การศึกษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยาย
รอบ และการโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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MI หมายถึง รายวิชากลุมวิชาจุลชีววิทยา
PB หมายถึง รายวิชากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร
PS หมายถึง รายวิชากลุมวิชาสรีรวิทยา
ST หมายถึง รายวิชากลุมวิชาสถิติ
รหัสตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักพัน 100X – 699X
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรี
เลขหลักรอยและหลักสิบ
หมายถึง ลําดับวิชา
เลขหลักหนวย
หมายถึง หนวยกิต
การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ไดกําหนดชั่วโมงการเรียนการสอนตามหนวยกิตรายวิชา ดังตัวอยางเชน
A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)
A หมายถึง
จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการบรรยาย
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
B2 หมายถึง
C1 หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติในหองทดลองตอสัปดาห
C2 หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
D1 หมายถึง
D2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสัปดาห
หมายเหตุ จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตทั้งหมด B1+C1+D1=A
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาบังคับ
1.1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
(Holistic Health Care)
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
(Worldview and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
(Psychology for Living)
1.1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
(Thailand in Contemporary World Events)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30

หนวยกิต
23 หนวยกิต
6 หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
6 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
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GE 1112
GE 1142

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)
จีนศึกษา
(Chinese Studies)

1.1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
(Information Technology and Learning)
1.1.4) กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
(Thai Language and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
1.2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
1.2.1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
(Aesthetics for Life)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
(Thai Culture and Wisdom)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
1.2.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
(Leadership and Management)
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

2 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
7 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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GE 2142

อาเซียนศึกษา
(Asean Studies)
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
(Modern Enterpreneurship)
1.2.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
(Application of Software in Daily Life)
1.2.4) กลุมวิชาภาษา
GE2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาตร
BI 1012 ชีววิทยา
(Biology)
BI 1041 ปฏิบัตชิ ีววิทยา
(Biology Laboratory)
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
(Chemistry Laboratory)
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
(Basic Chemistry)
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
(Mathematics and Statistics)
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
(Basic Microbiology and Parasitology)
2.2.2) กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
(Anatomy for Health Science)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1(0-1/2-0)

2(2/2-0-0)
102 หนวยกิต
30หนวยกิต
12 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
18 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(1/1-1/3-0)
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PS 2002

สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
(Physiology for Health Science)
PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน
(Community Mental Health)
PB 3512 โภชนาการ
(Nutrition)
PB 3522 ประชากรศาสตร
(Demography)
CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน
(Public Health Management and Emergency)
2.2) กลุมวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.2.1) กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
PB 2343 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
(Health Education and Behavior Science)
PB 4552 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
(Economics for Community Public Health)
CU 2032 การอนามัยชุมชน
(Community Health)
CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
(Health Promotion for Older Persons)
CU 3172 อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว
(Family Health and Planning)
CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
(Health Information System)
2.2.2) กลุมวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการ
วิจัยทางดานสาธารณสุข
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
(Statistics Analysis for Health Care)
PB 2463 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health)
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
(Principle of Prevention and Control for Infectious
– Noninfectious Disease)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
72 หนวยกิต
13 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
12 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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CU 4132

ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
(Public Health Research)
CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
(Research Project in Public Health)
2.2.3) กลุมวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแล
ชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ
PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
(Basic First Aid for Community)
CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข
(Pharmacy in Public Health)
CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ
(Rehabilitation for Patient and Older Persons)
CU 4123 การบําบัดโรคเบื้องตน
(Primary Medical Care)
2.2.4) กลุมวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข
(Environmental Health for Public Health)
PB 3533 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน
(Basic Occupational Health and Safety)
CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง
ในงานสาธารณสุขชุมชน
(Health Impact Assessment and Risk Assessment in
Community Public Health)
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค
(Vector and Pest Control)
2.2.5) กลุมวิชาบริหารงานสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข
(Public Health Administration)
PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Public Health Laws and Professional Ethics)
CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข
(Medical Record SystemforPublicHealth)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
12 หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
11 หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

2(2/2-0-0)
10 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
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CU 3102

การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Health Communication)
2.2.6) กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
14 หนวยกิต
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
6(0-0-6/18)
(Practice of Community Public Health based
Community Health Promotion)
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4(0-0-4/12)
(Community Public Health Practice)
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน
4(0-0-4/12)
(Community Public Health Practice forPrimary
Medical Care)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจหลักสูตรเปดสอนวิชาเลือกเสรี จํานวน 2 รายวิชา สําหรับนักศึกษาทุก
คณะวิชา
CU 1013 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
(Conservation and Restoration of Natural Resource
and Environment)
CU 2023 การคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
3(3/3-0-0)
(Consumer Protection for Health in Daily Life)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ฝกงาน

3

2

2

0

2

1

2

0

2

2

0

0

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก

2

2

0

0

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2

2

0

0

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

2
2

2
2

0
0

0
0

3
18
18

3
16
หนวยกิต

0
4
20

0
0

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบ
องครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต

GE 1142 จีนศึกษา
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
รวม
รวม
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)
............. วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
รวม

ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน

2
1
1
2
3
3

2
0
0
2
3
2

0
3
3
0
0
2

0
0
0
0
0
0

2
2
3

2
2
3

0
0
0

0
0
0

19

16

8

0

19

หนวยกิต

24
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
0
2
0

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)

1

AN 2292 กายวิภาคศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพืน้ ฐาน

2

1

3

0

3

2

3

0

ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาล
สุขภาพ
EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3

3

0

0

18

15

8

0

18

หนวยกิต

23

รวม
รวม

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
PB 2343 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

2

ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
2
0
0

3

3

0

0

3

3

0

0

PB 2463 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข

3

3

0

0

PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน

3

2

2

0

CU 2032 การอนามัยชุมชน

2

2

0

0

............. วิชาเลือกเสรี (2)

3

3

0

0

19

18

2

0

19

หนวยกิต

20

รวม
รวม
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
2
0
0

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)

2

PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน

2

2

0

0

PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงาน
สาธารณสุข
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อ-โรคไรเชื้อ
CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพและ
การประเมินความเสีย่ งในงาน
สาธารณสุขชุมชน
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะ
นําโรค
CU 3172 อนามัยครอบครัวและการวางแผน
ครอบครัว

3

2

3

0

3

3

0

0

3

3

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

17

16

3

0

17

หนวยกิต

19

รวม
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
2
0
0

PB 3512 โภชนาการ

2

PB 3522 ประชากรศาสตร

2

2

0

0

PB 3533 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขั้นตน
CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข

3

3

0

0

3

3

0

0

CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

2

2

0

0

CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุขและ
ภาวะฉุกเฉิน
CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข

2

2

0

0

2

2

0

0

CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน

2

2

0

0

18
18

18
หนวยกิต

0
18

0

รวม
รวม
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ชั่วโมง
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน

หนวยกิต

PB 3546 การฝกปฏิบตั ิงานดานสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน

6

รวม
รวม

6

0

0

6

หนวยกิต

18

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
0
0
18
18
ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
2
0
0

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)

2

PB 4552 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุข
ชุมชน
CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสงู อายุ

2

2

0

0

3

3

0

0

CU 4123 การบําบัดโรคเบื้องตน

3

2

2

0

CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข

2

2

0

0

CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข

1

0

3

0

CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ

2

2

0

0

15

13

5

0

15

หนวยกิต

18

รวม
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน

4

รวม
รวม

ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
0
0
12

4

0

0

12

8

0

0

24

8

หนวยกิต

24
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
Prerequisite : None
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพและการดําเนินชีวิต
แบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกําลังกายเพื่อสุข ภาพ การ
ปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนําความรูและทักษะ
การออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง
สุขภาพแบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldview and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดําเนินชีวิตที่
ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและ
ศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology of Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ
การมีสุขภาพจิต ที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับ
ปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและ
เทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรี
สําคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของ
ประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวาง
เกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพีย งกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคม กรณีตัว อยางเศรษฐกิจ พอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง ชนชาติ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและวิถีแหงจีน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในปจ จุบัน และโปรแกรมประยุก ตใ นการสืบ คน ขอ มูล การ
แสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใช ภาษาไทยในด า นการฟง การพูด การอานและการเขียน การฟง และการอานจับ
ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตางๆ เพื่อ
เป นเครื่ องมื อในการศึ กษาหาความรูและการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งฐานะผูรับสาร และผูสงสาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใชภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
การใชทักษะภาษาทั้ง ดาน คือ การฟง การพูด การอาน 4และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนน
การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางความงาม ความ
ดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ
ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and Wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสํา คัญ ลัก ษณะสัง คม วัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาไทย บทบาทหนา ที่ การ
เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาไทย ความหลากหลายและลัก ษณะรว มทางวัฒ นธรรมและภูมิ
ปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒ นธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ
พัฒ นา และสรา งสรรควัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาไทยกับ การแกไ ขปญ หาสัง คมอยา งสรา งสรรคใ นยุค
โลกาภิวัตน
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิง
ระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
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GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ค า นิ ย ม ความเชื่ อ และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลต า ง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสําคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ง คม รั ฐ กั บ กฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยาทางกฎหมาย
ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผูนํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอื่น
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับดุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสําคัญของทักษะการเรียนคุณลักษณะของผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน เตรีย มพรอมที่จ ะ
เรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียนการวางแผนการเรียน
และการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคําบรรยาย การอาน การเตรียมตัวสอบ
การทําขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Aean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
รวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 'เสาหลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรมงคม
และวัฒนธรรม
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GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Enterpreneurship)
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทางธุรกิจ ที่สามารถนําไปใชใน
การเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสําเร็จ รูป ประเภทตางๆอาทิ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางการ
คํานวณ โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับการพัฒนาเว็บ
เพจ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
Prerequisite : None
สัทอักษรพินอินโดยเนนการฟง พูดคําศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณประจําวัน และวิชาชีพ
พื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
Prerequisite : None
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิตในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน
การดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม
การขยายพันธุ และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
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BI 1041 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012
ปฏิบัติทดลองเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะในการใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมี
นิสัยเปนผูชางสังเกตซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
(Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1233 or CH 1332
การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออนและแคตไอออน สมดุลเคมี
การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส จลศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ และการ
ไทเทรตแบบรีดอกซ
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุล
กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
Prerequisite : None
ระบบจํานวนจริง การแกระบบสมการเชิ งเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเสนตรง การแกระบบ
สมการเชิงเสนโดยใชกฎเครเมอร แหลงที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การ
แจกจงความนาจะเปนของคาจากตัวอยางสุม
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Basic Microbiology and Parasitology)
Prerequisite : BI 1012 และ BI 1041
การจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม พันธุศาสตร การควบคุมและปองกัน
โรค ภูมิคุมกันของมนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรคและเทคนิคปฏิบัติทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
เบื้องตน
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2.1.2) กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอ
ในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา วารสาร และบทความวิชาการ ทักษะการ
เขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน สํานวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสําหรับวิทยาศาตรสุขภาพ
2(1/1-1/3-0)
(Anatomy for Health Science)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1042 or BI 1043 or BI 1053
โครงสราง ตําแหนง และหนาที่อวัยวะตางๆ ลักษณะทางมหกายวิภ าคและจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะ
ตางๆ และการเจริญเติบโตของตัวออน
PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Physiology for Health Science)
Prerequisite : BI 1012
ศึก ษาหนา ที่แ ละกลไกการทํา งานของระบบตา งๆ ในรา งกายมนุษ ย การทํ า งานของเซลลแ ละ
เนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ
PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน
2(2/2-0-0)
(CommunityMental Health)
Prerequisite : None
ทฤษฎีพื้นฐานของสุขภาพจิต ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต การพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ และสังคมของ
มนุษย กลไกการปรับตัวทางจิต บทบาทหนาที่ของนักสาธารณสุขตองานสุขภาพจิตชุมชน แนวทางการสงเสริม
และปองกันปญหาสุขภาพจิต สถานการณและปญหาสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนของประเทศไทย
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PB 3512 โภชนาการ
2(2/2-0-0)
(Nutrition)
Prerequisite : None
หลักการโภชนาการ โรคทางโภชนาการ โภชนาการกับการสาธารณสุข ความตองการสารอาหารของ
มนุษยในแตละชวงวัย โภชนบําบัด การสุขาภิบาลอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน การเฝาระวัง
ทางโภชนาการ การใหโภชนาการศึกษาในชุมชนปญหาสภาวะโภชนาการของประเทศไทย นโยบายและแผน
โภชนาการของประเทศไทย
PB 3522 ประชากรศาสตร
2(2/2-0-0)
(Demography)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต ของประชากรศาสตร ขอมูลประชากร องคประกอบในการวิเคราะหประชากร เทคนิค
การวิเคราะหดา นประชากร การเปลี่ ยนแปลงประชากร การเจริญพัน ธุ การตาย การยายถิ่น ปญ หาและ
นโยบาย และการแกไขปญหาประชากรของประเทศไทย
CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน
2(2/2-0-0)
(Public Health Management and Emergency)
Prerequisite : None
หลักการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข การปองกันการระบาดและแพรกระจายโรค การปองกัน
สิ่งอันตรายจากสภาพแวดลอม การปองกันการบาดเจ็บ การสงเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ การใหความ
ชวยเหลือในการปรับคืนสภาพชุมชน และการจัดบริการสาธารณสุข สถานการณและปญหาภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุขของประเทศไทย องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
2.2) กลุมวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.2.1) กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
PB 2343 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
(Health Education and Behavior Science)
Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การสื่อสาร การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การชี้นําและ
ใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมสุขภาพ
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PB 4552 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
2(2/2-0-0)
(Economics for Community Public Health)
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข การใหบริการทาง
สาธารณสุข อุปสงคและอุปทานตอการบริการสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหตนทุนและ
ผลได ท างเศรษฐศาสตร ในการให บ ริ ก ารสาธารณสุข การจั ด สรรทรั พยากรสุข ภาพอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการงานดานสาธารณสุขการประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตรใน
การจัดการสุขภาพ
CU 2032 การอนามัยชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Health)
Prerequisite : None
หลักการอนามัยชุมชน การประเมินสุขภาวะชุมชน การระบุศักยภาพชุมชน การสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง การแกไขปญหาสุขภาวะของชุมชนแบบมีสวนรวมและยั่งยืน การเยี่ยม
และติดตามผูปวยที่บาน ระบบรายงานสุขภาพทางสาธารณสุข การจัดคลินิกบริการสุขภาพ องคกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานอนามัยชุมชนนโยบายและแผนการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยในชุมชนของ
ประเทศไทย
CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
(Health Promotion for Older Persons)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แนวโนมผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพและการดูแลผูปวย
สูงอายุ หลักการประเมินผูสูงอายุ บทบาทของครอบครัวและความรวมมือของชุมชนในภาวะสังคมผูสูงอายุ
รวมถึง โภชนาการ จิตวิทยา และการฟนฟูสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
CU 3172 อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Health and Planning)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัว บทบาท
และหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูบุตรในแตละวัยครอบครัวสัมพันธ การดูแลสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และสิ่งแวดลอมภายในบาน การคุมกําเนิด และการวางแผนครอบครัว
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CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Health Information System)
Prerequisite : None
โครงสราง องคประกอบและการบริหารงานของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การใชงานโปรแกรม
ตางๆ การจัดการขอมูลสุขภาพและการนํามาใชประโยชน การใชงานระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน
2.2.2) กลุมวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางดานสาธารณสุข
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistics Analysis for Health Care)
Prerequisite : MA 1073
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจําแนก
ประเภท การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติชีพ (Vital statistics) และ
ตารางชีพ (Life Table)
PB 2463 วิทยาการะบาดในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Epidemiology for Public Health)
Prerequisite : MI 2463
แนวคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ทั้งในแงการเกิดโรค การกระจายของโรค การควบคุมโรค การ
ดําเนินงานทางระบาดวิทยาในดานการวินิจฉัยอนามัยชุมชน การประเมินและสอบสวนโรค การหาคาดัชนี
อนามัย การคัดกรองโรคและการคนหาผูปวยในระยะเริ่มแรก รวมไปถึงวิทยาการระบาดของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โรคไรเชื้อ อุบัติเหตุและโรคอุบัติใหม
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
3(3/3-0-0)
(Principle of Prevention and Control for Infectious – Noninfectious Disease)
Prerequisite : None
สาเหตุ การติดตอ การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อที่พบบอยในประเทศไทยและ
ระดับโลก โรคติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ํา โรค
ติดเชื้อที่นําโดยแมลง โรคติดเชื้อระหวางสัตวและคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและ
เบาหวาน โรคจากพิษของพืชและสัตว โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม โรคเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและการจราจร โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบาย
และการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอรายแรง
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CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Research)
Prerequisite : ST 2013
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย วิธีดําเนินงานวิจัย วิธีการนําเสนอผลการวิจัย เครื่องมือการ
วิจัยที่มีคุณภาพ หลักจริยธรรมการวิจัย การสืบคนขอมูล การทบทวนวรรณกรรม การระบุประเด็นปญหา การ
ทดสอบเบื้ องต นเพื่ อเป น ขอมู ล สํา หรั บการจัดทําโครงรางวิจัย การเรีย บเรียงเขียนโครงรางวิจัย และการ
นําเสนอโครงรางวิจัย
CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
1(0-1/3-0)
(Research Project in Public Health)
Prerequisite :None
การเก็บขอมูล ทดสอบ สํารวจ การวิเคราะหขอมูล การตีความผลการวิจัย การวิจารณผลการทําวิจัย
การเรียบเรียงเขียนโครงงานวิจัย และการนําเสนอโครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
2.2.3) กลุมวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ
PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
3(2/2-1/2-0)
(Basic First Aid for Community)
Prerequisite : None
ความหมาย การประเมินผูปวยเบื้องตน การวัดสัญญาณชีพ บาดแผลชนิดตางๆ การปฐมพยาบาล
ผูปวยไฟไหม น้ํารอนลวก การหามเลือด สิ่งแปลกปลอมเขาตา หู จมูก คอ ขอเคล็ด ขอเคลื่อน กระดูกหัก การ
เขาเฝอก การใชผาพันแผล ภาวะช็อก การปฏิบัติชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลผูไดรับสารพิษตางๆ
พิษจากการถูกงูกัด อุบัติเหตุในผูสูงอายุและการชวยเหลือ การยกและการเคลื่อนยายผูปวย การคัดแยกกรณี
สาธารณภัย หรืออุบัติเหตุหมู
CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Pharmacy in Public Health)
Prerequisite : None
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยา การแบงกลุมยา เภสัชจลศาสตร อาการไมพึงประสงคจากการใชยา บัญชียา
ของสถานบริการสาธารณสุ ขชุมชน ขอบเขตงานของนักวิชาการสาธารณสุขในการใหคําแนะนําเบื้องตน
เกี่ ย วกั บ การใช ย าแก ป ระชาชนในชุ มชนสถานการณป ญ หาการใชย าในชุม ชน และผลิต ภัณฑสุข ภาพที่ มี
ผลกระทบตอสุขภาพ
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CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Rehabilitation for Patient and Older Persons)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการ การดูแลสุขภาพแบบองครวม การเสริมพลังอํานาจทางสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพ
ผูปวยภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ บทบาทหนาที่ของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิธีการฟนฟู
สุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ การเลือกวิธีการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
CU 4123 การบําบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
(Primary Medical Care)
Prerequisite : None
หลักการบําบัดโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค จากการซักประวัติ การตรวจ
ร า งกายและการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร การสร า งเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น การบํ า บั ด เบื้ อ งต น ด า นอายุ ร กรรม
ศัลยกรรม การชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินและการสงตอ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
2.2.4) กลุมวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Environmental Health for Public Health)
Prerequisite : None
ความรู พื้ น ฐานด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม การควบคุ ม มลพิ ษ
สิ่งแวดลอมและภัยสุขภาพ การบริหารโครงการมลพิษสิ่งแวดลอมและภัยสุขภาพ เทคนิค วิธีการเก็บตัวอยาง
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชเครื่องมือวิเคราะหอยางงาย การวิเคราะหผลคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
การรายงานคุณภาพสิ่งแวดลอม
PB 3533 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน
3(3/3-0-0)
(Basic Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการระบุ ประเมิน และควบคุมปจจัยเสี่ยงและสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพจากการทํางาน หลักการปองกันอุบัติเหตุ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและแนวทางในการปองกัน
แกไข มาตรการปองกันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ในงานสาธารณสุขชุมชน
(Health Impact Assessment and Risk Assessment in Community Public Health)
Prerequisite : None
การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ การอธิบายผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม การวิเคราะห
ผลกระทบสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาดานตางๆ การประเมินผลกระทบสุขภาพ การประเมินความ
เสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การควบคุมและการกําหนดมาตรการลด
ปองกันผลกระทบสุขภาพ การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบดานสุขภาพ
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค
3(3/3-0-0)
(Vector and Pest Control)
Prerequisite : None
แมลงและสัตวตางๆ ที่เปนปญหาทางการสาธารณสุข การจัดหมวดหมูและความสําคัญของแมลงนํา
โรค ปญหาสาธารณสุขและการติดตอของโรคที่มีแมลงและสัตวเปนพาหะ รวมทั้งการควบคุม ปองกันและ
กําจัดแมลงและสัตวนําโรคแตละชนิด
2.2.5) กลุมวิชาบริหารงานสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
ระบบสุ ขภาพ หลั กการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขอัน ประกบดว ยการวางแผนและ
นโยบายสุขภาพ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม การบริหารและจัดการเชิงกลยุทธิ์ของ
องคกร การบริหารและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ การบริหารการคลังสุขภาพ ภาวะผูนํา การพัฒนาคุณภาและ
การจัดการความเสี่ยงในงานสาธารณสุข
PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(Public Health Laws and Professional Ethics)
Prerequisite : None
ทฤษฏีแนวคิดในการนําหลักของกฎหมายมาใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข หลักการของกฎหมาย
องคประกอบของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขฉบับตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบันเจตนารมณของกฎหมาย
แตละฉบับจรรยาบรรณทางวิชาชีพดาน
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CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Medical Record System for Public Health)
Prerequisite : None
ความสําคัญ องคประกอบ หนาที่การใหบริการของงานเวชระเบียน การจัดทําและจัดเก็บแฟมประวัติ
ผู ป ว ย มาตรฐานการบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การบั น ทึ ก รหั ส และจั ด ทํ า ดั ช นี โ รค เพื่ อ นํ า ไปประมวลผลเป น
สารสนเทศในการดูแลผูปวย การรักษาความปลอดภัยและความลับของขอมูล การประเมิน ปรับปรุงและ
ทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ
CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Health Communication)
Prerequisite : None
การสร า งสื่ อด า นสุ ขภาพ กระบวนการสื่อสารสุขภาพ กาใชสื่อสารมวลชนและการใชสื่อประสม
ประเภทตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการเผยแพรขอมูลและเนื้อหาสุขภาพที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชน กลยุทธิ์และกลวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.2.6) กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
6(0-0-6/18)
(Practice of Community Public Health based Community Health Promotion)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชนในสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวของการศึกษาชุมชนการฝกปฏิบัติ
ดานการสงเสริมสุขภาพดานการวางแผน ดานประสานงาน และดานบริการในงานสาธารณสุข
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4(0-0-4/12)
(Community Public Health Practice)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานในชุมชน การคนหา วิเคราะห ประเมินปญหาสุขภาพ และการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาสุขภาพของชุมชน การจัดทําโครงการทางสาธารณสุข สงเสริม ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

2. นางวรางคณา
วิเศษมณี ลี

3840200237xxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

3. นางจิริสุดา สินธุศิริ

3540500013xxx

-

4. นายยิ่งเจริญ
คูสกุลรัตน

3460600298xxx

-

คุณวุฒิ
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2540)
- วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2542)
- Ph.D.(Environmental
Engineering and
Management) สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย
(2551)
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2539)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2545)
- ปร.ด. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2558)
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2535)
- ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
(2545)
- วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่ แวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2545)
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ชื่อ-สกุล
5. นางเสาวลักษณ
ลักษมีจรัลกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

3100902173xxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ
- พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2523)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2527)

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)

9

3.2.2 อาจารยประจํารวมสอน
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ

-

2 ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท
3 อ.ภัทรพร ยุบลพันธ

-

4 อ.กมลทิพย รัตนสุวรรณชัย
5 อ.อโณทัย ผลิตนนทเกียรติ

-

6 อ.ดร. อมรรัตน ลือนาม

-

7 อ.วิภาวรรณ เพ็งพานิช
8 อ.ดร.นิลาวรรณ งามขํา

-

9 อ.อุมารินทร พูลพานิชอุปถัมย

-

10 อ.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย

-

11 อ.อารยา ดําชวย

-

คุณวุฒิการศึกษา
รอ.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธรรมาธิราช
วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ที่
ชื่อ-สกุล
12 อ.ภาสกรณ กลิ่นขวัญ

-

13 อ.วาสนา ศิลางาม

-

14 อ.ดร.อุมารัตน ศิริจรูญวงศ

-

15 อ.ชัญญา เจียมใจ

-

16 อ.ฐิตาภรณ เหลืองวิลัย

-

17 อ.สุรวิทย นันตะพร

-

18 อ.ดร.นิรัญกาญจ จันทรา
19 อ.อัคราช ภมรพล

-

20 อ.ธัญพร เจเถื่อน

-

21 ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย

-

22 อ.ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ

-

23 อ.ดร.อรวรรณ คุณสนอง

-

24 ผศ.อิสรี รอดทัศนา

-

25 อ.สุชาดา ยางเอน

-

คุณวุฒิการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Public Health Degree
(Occupational and Environmental Health)
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ส.ด. (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา
Ph.D. (Environmental Technology) Sirindhorn
International Institute of Technology
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
D.Eng (Environmental Engineering)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ที่
ชื่อ-สกุล
26 อ.อาภาภรณ บุลสถาพร
27 อ.ดร.อัญรินทรพิธา ภักดีสถิตย

-

28 อ.ดร.ธีรวิทย ปูผา
29 อ.กรรณิการ แจงวิจารณ

-

30
31
32
33
34
35

-

อ.ชฎาภรณ ประสาทกุล
อ.สมนึก ใจกลา
ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท
อ.ปาริชาติ รัตนรักษ
อ.อภิณหพร นิธิสันถวะคุปต

36 อ.เปรมรัตน พูลสวัสดิ์

-

37
38
39
40

-

อ.ศนิชา แกวเสถียร
อ.บุลอรญา สนสี
อ.พรชนก ประชุมพันธุ
อ.รุจิราลัย พูลทวี

คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการ)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
สม.ม. (มานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สค.ม. (ประชากรศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะและประสบการณการปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรจึงมีราย
วิชาการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ไดแก PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน CU 4154
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและ CU4164 การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน
การฝกปฏิบัติงานนี้ หลักสูตรมีความรวมมือกับหนวยงานสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล โรงพยาบาลชุมชน หรือหนวยงานอื่นๆ โดยใชเปนแหลงฝกงานภาคสนาม ภายใตการดูแลของบุคลากร
ในหนวยงานนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนด มีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติของหลักสูตร
ดังนี้
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รายวิชา
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพในชุมชน
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
รวมชั่วโมงปฏิบัติของหลักสูตร

หนวย
กิต

จํานวนชั่วโมง
ของรายวิชา
ฝกปฏิบัติ (15 สัปดาห)

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

0

18

270

4

0

0

12

180

4

0

0

12

180

14

0

0

42

630

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข
4) มีความรู เข าใจกระบวนการวิจัยในชุมชนและวิทยาการที่ทัน สมัยตอการเปลี่ย นแปลงของ
ประเทศและสังคม
5) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและการคิดแบบองครวม
6) วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ไดอยางเปนองค
รวม
7) วางแผนพัฒนาสุขภาพเปนองครวม อยางบูรณาการและตอเนื่อง และปฏิบัติงานสาธารณสุข
ทั่ ว ไปและเฉพาะทางได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเน น การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนและการประสานงานกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
8) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ และสงตอได
9) ใหบริการดานวิชาการสาธารณสุขที่มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค และ
ปจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพและชุมชน และหนวยงานอื่นๆ
10) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
11) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
12) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
13) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและกลุม
14) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
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15) มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอื่น
16) สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสาขาวิชาชีพอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น ใน
หนวยงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย
17) สามารถเลื อ กและประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค สารสนเทศในการศึ ก ษาค น คว า ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคการใชงาน
18) มี วิ จ ารณญาณในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
19) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม
20) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
21) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และชีวสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
22) การสงเสริมการเรียนรู การแนะนําและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปองกันโรค การควบคุม
โรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพตอ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
23) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
การควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน
24) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชว ยเหลือ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัว
25) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ
4.2 ชวงเวลา
รายวิชา
ชวงเวลา
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
ชั้นปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน
ชั้นปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ขึ้นกับแผนการศึกษาในแตละปการศึกษา โดยจัดใหมีการฝกงานตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
630 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกําหนดใหมีการทําโครงงานวิจัยในรายวิชา CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข และ
CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย วิธีดําเนินงานวิจัย วิธีการนําเสนอผลการวิจัย เครื่องมือ
การวิจัยที่มีคุณภาพ หลักจริยธรรมการวิจัย การสืบคนขอมูล การทบทวนวรรณกรรม การระบุประเด็นปญหา
การทดสอบเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําโครงรางวิจัย การเรียบเรียงเขียนโครงรางวิจัย และการ
นําเสนอโครงรางวิจัย
CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
การเก็บขอมูล ทดสอบ สํารวจ การวิเคราะหขอมูล การตีความผลการวิจัย การวิจารณผลการทํา
วิจัย การเรียบเรียงเขียนโครงงานวิจัย และการนําเสนอโครงานวิจัยในงานสาธารณสุข
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข
4) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาเรียน
5) สามารถนําความรูปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผิดชอบ
6) มีความรู เข าใจกระบวนการวิจัยในชุมชนและวิทยาการที่ทัน สมัยตอการเปลี่ย นแปลงของ
ประเทศและสังคม
7) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
8) สามารถวิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
9) วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ไดอยางเปนองค
รวม
10) ใหบริการดานวิชาการสาธารณสุขที่มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค
และปจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพและชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ได
11) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
12) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและกลุม
13) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
14) มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลอื่น
15) สามารถเลื อ กและประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค สารสนเทศในการศึ ก ษาค น คว า ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคการใชงาน
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16) มี วิ จ ารณญาณในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
17) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม
18) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
19) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และชีวสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
20) การสงเสริมการเรียนรู การแนะนําและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปองกันโรค การควบคุม
โรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพตอ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
21) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
การควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน
22) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชว ยเหลือ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัว
23) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการและการจัดการเรียนการสอน
1) นักศึกษาเลือกประเด็นหรือขอบขายโครงงานวิจัยตามความสนใจ
2) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย โดยนักศึกษาจัดทําโครงรางโครงงานวิจัยภายใตการดูแล
และใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
3) จัดใหมีการสอบโครงรางโครงงานวิจัยตอคณะกรรมการสอบประจํารายวิชา
4) นักศึกษาแกไขโครงรางโครงงานวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบประจํารายวิชา
และดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิจัย
5) จัดใหมีการสอบปองกันโครงงานวิจัยตอคณะกรรมการประจําวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
เกณฑการประเมินเปนใหเกรดแบบอิงเกณฑ การประเมินประกอบดวย
1) การประเมินโดยอาจารยประจํารายวิชา
2) การประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
3) การประเมินโดยคณะกรรมการสอบประจํารายวิชา
ผลการใหเกรดตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิชาการคณะวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม 6 ประการไดแกขยันอดทนประหยัด
เมตตา ซื่ อ สั ต ย กตั ญ ู ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี จิ ต สํ า นึ ก และ
ตระหนั กในการปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ
สอดคล อ งกั บ กั บ อั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2) มี อั ต ลั ก ษณ ด า นจี น สอดคล องกั บ อั ต ลั ก ษณข อง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(3) มีความรู ความเข าใจหลั กการทฤษฎีของวิ ช าชี พ
สาธารณสุ ข ชุ ม ชนและมี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
สาธารณสุขในชุมชน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ การดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง การมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จิตสาธารณะ ในรายวิชาเรียน

- มีรายวิชาที่เกี่ยวของกับจีน ไดแก GE 1142 จีน
ศึกษา และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- มีรายวิชาที่สอดคลองกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
- จัดฝกปฏิบัติงานภาคสนามไดแก PB 3546 การฝก
ปฏิ บั ติ ง านด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชน CU
4154การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข และ CU
4164การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านด า นการรั ก ษาพยาบาล
เบื้ อ งต น ในโรงพยาบาลหรื อ สถานบริ ก ารสุ ข ภาพที่
เกี่ยวของดานสาธารณสุขในชุมชน
(4) มีทักษะดานภาษาอังกฤษ
- มี ร ายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษ ได แ ก GE
1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 EG 5433การฟง-การ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และ EG 5443 การ
อาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
- จั ด ให มี ก ารทํ า รายงานประกอบรายวิ ช าหรื อ การ
นํ า เสนองานภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ป ระจํ า
รายวิชาที่เนนเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษอยางถูกตอง
และเหมาะสม
- สอดแทรกภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของในรายวิชาเรียน
กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน
(5) มี ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี - มี ร ายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งด า นคอมพิ ว เตอร และ
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได แ ก
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาของหลักสูตร สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตาม
รางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (มคอ.1) และดานที่ 6
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตาม พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ดังนี้
กลยุทธการสอนที่ใช
การประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู
เรียนรู
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม (1) มีคุณธรรม 6 ประการ (1) สอดแทรกเนื้อหาใน (1) ประเมินจากการเขา
ไดแก ขยัน อดทน
รายวิชาเรียน
ชั้นเรียน และการสง
(2) การจัดกิจกรรมในชั้น
ประหยัด เมตตา
งานตามกําหนด
เรียน
(2) ประเมินจาก
ซื่อสัตย กตัญู และ
พฤติกรรมการมีสวน
ดําเนินชีวิตตามแนว (3) การเรียนรูจาก
สถานการณจริง
รวมในการทํากิจกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
และการพัฒนาตนเอง
พอเพียง
(2) แสดงออกถึงความมี
(3) ประเมินโดยเพื่อน
วินัยและความ
รวมชั้น
รับผิดชอบ เสียสละ
(4) ประเมินตนเอง
และเปนแบบอยางที่ดี
(5) ประเมินผลงานที่
ตอสังคม
ไดรับมอบหมาย
(3) เคารพกฎระเบียบ
(6) ประเมินคุณลักษณะ
และขอบังคับตางๆ
บัณฑิต โดยผูใช
ขององคกรและสังคม
บัณฑิต
(4) เห็นคุณคาตนเอง
เขาใจ เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
(5) มีความตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญา
และศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน
(6) ปฏิบัติตามจรรยา
บรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
สาธารณสุข
มาตรฐานการเรียนรู

ผลการเรียนรู
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มาตรฐานการเรียนรู
2.ดานความรู

3.ดานทักษะทางปญญา

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
(1) อธิบายความรู
(1)การสอนหลายรูปแบบ
หลักการและทฤษฎีใน
ในรายวิชาเรียน ไดแก
รายวิชาที่เรียน
บรรยาย อภิปราย
(2) สามารถนําความรู
การทดลอง การจัด
ปรับใชใหเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู
กับสถานการณหรือ
การศึกษาคนควาดวย
งานที่รับผิดชอบ
ตนเอง
(3) มีความรูเขาใจ
(2) การสอนแบบกลุมยอย
กระบวนการวิจัยใน (3) การสอนแบบใช
ชุมชนและวิทยาการที่
ปญหาเปนฐาน
ทันสมัยตอการ
(4) การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลงของ
มาบรรยาย
ประเทศและสังคม
(5) การทําโครงงานวิจัย
(6) การฝกปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพ
(7) การฝกงานภาคสนาม
(8) การสื่อสารระหวาง
อาจารยและ
นักศึกษา ผานระบบ
E-learning
(1) ใฝเรียนรูและพัฒนา (1) การเรียนโดยเนน
ตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนเปนสําคัญ
(2) สามารถแสวงหา
(2) การศึกษาคนควาดวย
ความรูดวยตนเอง
ตนเอง การทํา
(3) มีทักษะในการคิดเชิง
รายงาน
เหตุและผลและการ (3) การทําแบบฝกหัด
คิดแบบองครวม
(4) การวิเคราะห
(4) สามารถวิเคราะห
กรณีศึกษาและ
สังเคราะหตีความและ
นําเสนอแนวทางแกไข
ประเมินคาเพื่อการ
ปญหา
แกปญหาอยาง
(5) การทําโครงงานวิจัย
ผลการเรียนรู

การประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรู
โดยการสอบ ไดแก
สอบภาคทฤษฎี สอบ
ภาคปฏิบัติ สอบยอย
(2) ประเมินจากผลงานที่
ไดรับมอบหมายและ
การนําเสนอ
(3) ประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยผูใช
บัณฑิต

(1) ประเมินโดยการสอบ
ไดแก สอบขอเขียน
สอบปากเปลา สอบ
ปฏิบัติ
(2) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการ
นําเสนอ
(3) ประเมินจาก
แบบฝกหัด
(4) ประเมินจากการ
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มาตรฐานการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช
การประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู
เรียนรู
สรางสรรคและ
(6) การฝกปฏิบัติงานดาน
วิเคราะหกรณีศึกษา
นําไปใชอยางมี
วิชาชีพ
และแกไขปญหา
(7) การฝกงานภาคสนาม (5) ประเมินจากการทํา
วิจารณญาณ
(5) วิเคราะหสถานการณ
โครงงานวิจัย
ดานสุขภาพในระดับ
(6) ประเมินจากโครงงาน
บุคคล ครอบครัว
การฝกงานภาคสนาม
กลุม และชุมชน ได
(7) ประเมินจากการแสดง
อยางเปนองครวม
ความคิดเห็นในการ
(6) วางแผนพัฒนา
รวมอภิปรายในชั้น
สุขภาพเปนองครวม
เรียน
อยางบูรณาการและ
(8) ประเมินคุณลักษณะ
ตอเนื่อง และ
บัณฑิต โดยผูใช
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
บัณฑิต
ทั่วไปและเฉพาะทาง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเนน
การมีสวนรวมของ
ชุมชนและการ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค ฟนฟู
สภาพ และสงตอได
(8) ใหบริการดานวิชาการ
สาธารณสุขที่มุงเนน
การเสริมสรางสุขภาพ
ปองกันและควบคุม
โรค และปจจัยที่
คุกคามภาวะสุขภาพ
และชุมชน และ
หนวยงานอื่นๆ ได
ผลการเรียนรู
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มาตรฐานการเรียนรู
4.ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธการสอนที่ใช
การประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู
เรียนรู
(1) ตระหนักในสิทธิและ (1) การสอนในรายวิชา (1) ประเมินจาก
หนาที่ความเปน
เรียน โดยเนนการ
พฤติกรรมและการ
พลเมืองไทยและ
ทํางานเปนกลุม
แสดงออกในการรวม
(2) การทําโครงงานวิจัยที่
พลเมืองโลก
กิจกรรมและการ
มีการทํางานเปนกลุม
(2) สามารถชวยเหลือ
นําเสนอผลงานของ
และแกปญหากลุมได (3) การฝกปฏิบัติงานดาน
รายวิชาเรียนการทํา
วิชาชีพ หรือการ
อยางสรางสรรคทั้งใน
โครงงานวิจัยการฝก
ฝกงานภาคสนาม ที่มี
ฐานะผูนําและผูตาม
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพ
การทํางานเปนกลุม
(3) สามารถปรับตัว
หรือการฝกงาน
และทํางานรวมกับ
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
ภาคสนาม
ผูอื่นในสถานการณ (2) ประเมินตนเอง
ในฐานะผูนําและ
(3) ประเมินคุณลักษณะ
จริง
สมาชิกกลุม
บัณฑิต โดยผูใช
(4) มีความคิดริเริ่ม
บัณฑิต
สรางสรรคในการ
วิเคราะหแกไขปญหา
บนพื้นฐานของตนเอง
และกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีสํานึก
สาธารณะและมีจิต
อาสา
(6) มีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกร
และกับบุคคลอื่น
(7) สามารถทํางานเปน
ทีมรวมกับสาขา
วิชาชีพอื่น และมี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และผูอื่น ใน
หนวยงาน และงานที่
ไดรับมอบหมาย
ผลการเรียนรู

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

55

มคอ. 2

มาตรฐานการเรียนรู

ผลการเรียนรู

5.ดานทักษะในการ
(1) สามารถเลือกและ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ประยุกตใชเทคนิค
การสื่อสาร และการใช
สารสนเทศใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาคนควาให
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใช
งาน
(2) มีวิจารณญาณในการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
รวบรวมขอมูล
ประมวลผล แปล
ความหมาย และ
นําเสนอขอมูล
สารสนเทศอยาง
ถูกตองและรูเทาทัน
(3) สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน และ
เลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอไดถูกตอง
เหมาะสม สามารถใช
ภาษาในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค
(4) สามารถใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และ
ชีวสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลและ
แปลความหมายทั้ง
เชิงปริมาณและ
คุณภาพ

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
(1) สอดแทรกเทคนิคทาง
สารสนเทศในรายวิชา
เรียน
(2) การทําแบบฝกหัด
(3) การศึกษาคนควา การ
ทํารายงาน การทํา
โครงงานวิจัย ผลงาน
การฝกปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพหรือโครงงาน
การฝกงานภาคสนาม
โดยเนนใหนักศึกษาใช
เทคนิคสารสนเทศ
(4) การนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบตางๆ ที่มี
ทั้งการพูดและการ
เขียนอยางเหมาะสม
เชน การนําเสนองาน
หนาชั้นเรียน การ
ประชุมระดมสมอง
และการนําเสนองาน
(5) การนําเสนองานโดย
ใชภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
(6) สอดแทรกเทคนิคทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติ
เพื่อการวิเคราะห
ขอมูลในรายวิชาเรียน

การประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรูโดยการ
สอบไดแกสอบขอเขียน
สอบปากเปลา สอบ
ปฏิบัติ
(2) ประเมินจาก
แบบฝกหัด
(3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
โครงงานวิจัย ผลงานการ
ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพ
หรือ โครงงานการฝกงาน
ภาคสนาม
(4) ประเมินจากการ
นําเสนอผลงาน
(5) ประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
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มาตรฐานการเรียนรู

ผลการเรียนรู

6.ดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

(1) การสงเสริมการเรียนรู
การแนะนําและการ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การปองกันโรค การ
ควบคุมโรค การ
บําบัดโรคเบื้องตน
และการฟนฟูสภาพ
ตอ บุคคล ครอบครัว
และชุมชน
(2) การประยุกตหลัก
วิทยาศาสตร โดยการ
กระทําดานอาชีว
อนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
ควบคุมปองกันปจจัย
ที่ทําใหเกิดโรค และ
ลดความเสี่ยง การ
เจ็บปวยตอบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
(3) การตรวจประเมินและ
การบําบัดโรคเบื้องตน
การดูแลใหความ
ชวยเหลือ การสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค
และการวางแผน
ครอบครัว
(4) การตรวจประเมิน
อาการเจ็บปวย และ
การชวยเหลือผูปวย
เพื่อการสงตอ

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
(1) การฝกปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพ หรือการ
ฝกงานภาคสนาม โดย
มีการบูรณาการองค
ความรูทาง
สาธารณสุขกับงานที่
เกี่ยวของดานสุขภาพ
ในชุมชนและ
สถานการณจริง
(2) การศึกษาดูงานนอก
สถานที่การเขารวม
ประชุมสัมมนา หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
(3) กิจกรรม/การปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ประกอบรายวิชา

การประเมินผลการ
เรียนรู
(1) ประเมินจากผลงาน
การฝกปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพ หรือ
โครงงานการฝกงาน
ภาคสนาม
(2) ประเมินจากแหลง
ฝกงานภาคสนาม
(3) ประเมินจากผลงาน
ของการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่การเขา
รวมประชุมสัมมนา
หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
(4) ประเมินผลงานของ
กิจกรรม/การปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ประกอบรายวิชา
(4) ประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยผูใช
บัณฑิต
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูขอใด ซึ่งอาจเปนลักษณะ ความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง และไมเปนทั้งความรับผิดชอบหลักและรองรายละเอียดดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(5) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
(6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข
2. ความรู
(1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
(2) สามารถนําความรูปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผิดชอบ
(3) มีความรูเขาใจกระบวนการวิจัยในชุมชนและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคม
3. ทักษะทางปญญา
(1) ใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
(3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและการคิดแบบองครวม
(4) สามารถวิเคราะห สังเคราะหตีความและประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
(5) วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ไดอยางเปนองค
รวม
(6) วางแผนพัฒนาสุขภาพเปนองครวม อยางบูรณาการและตอเนื่อง และปฏิบัติงานสาธารณสุข
ทั่วไปและเฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ และสงตอได
(8) ใหบริการดานวิชาการสาธารณสุขที่มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค และ
ปจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพและชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ได
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(3) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
(6) มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอื่น
(7) สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสาขาวิชาชีพอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น ใน
หนวยงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคสารสนเทศในการศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใชงาน
(2) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
(3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
(5) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตร และชีวสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) การสงเสริมการเรียนรู การแนะนําและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปองกันโรค การควบคุม
โรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพตอ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
(2) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการ
ควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน
(3) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัว
(4) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1 GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
แบบองครวม
2 GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
3 GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
4 GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
5 GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
6 GE 1142 จีนศึกษา
7 GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เรียนรู
8 GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
9 GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
10 GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หนวยกิต

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4

2(1/1-1/2-0)     
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

 ความรับผิดชอบรอง
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

1.2 วิชาเลือก
11 GE2182
12 GE2192
13 GE2292
14
15
16
17

GE 2242
GE2202
GE2212
GE2162

18 GE2142
19 GE2152
20 CS 1001
21 GE 2122

ชื่อวิชา

หนวยกิต

สุนทรียภาพแหงชีวิต
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
การคิดเชิงระบบกับการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
กฎหมายกับสังคม
ภาวะผูนํากับการจัดการ
ทักษะการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษา
อาเซียนศึกษา
ผูประกอบการยุคใหม
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
(0-0-2/2)2

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4
 




 

 



 



 

 

 

 

 



   

 

  

   

 

   

 

 

 



 






2(2/2-0-0) 

2(2/2-0-0)

1(0-1/2-0) 

2(2/2-0-0)

 ความรับผิดชอบรอง
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
1 BI 1012
ชีววิทยา
2 BI 1041
ปฏิบัติการชีววิทยา
3 CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
4 CH 1332 เคมีพื้นฐาน
5 MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พื้นฐาน
6 MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
7 EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
8 EG 5443 การอาน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

หนวยกิต

 ความรับผิดชอบรอง

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4

2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)

 





 



 





 





 

 







 





  



 

 

3(3/3-0-0)

  



 

 








3(3/3-0-0)





 





 

3(3/3-0-0)
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

9

AN 2292

กายวิภาคศาสตรสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
สุขภาพจิตชุมชน
โภชนาการ
ประชากรศาสตร
การจัดการดานสาธารณสุข
และภาวะฉุกเฉิน

10 PS 2002
11
12
13
14

PB 3482
PB 3512
PB 3522
CU 3082

หนวยกิต

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4

2(1/1-1/3-0) 
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

 ความรับผิดชอบรอง



 



 







 





 

 



 



 





 

 



 







 

   

        

   




   

 


 
 





   



2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2.2.1 กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน

15 PB 2343
16 PB 4552
17 CU 2032

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3/3-0-0)
เศรษฐศาสตรในงาน
2(2/2-0-0)
สาธารณสุขชุมชน
การอนามัยชุมชน
2(2/2-0-0)
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

18 CU 3072
19 CU 3172
20

21
22
23
24
25

ชื่อวิชา

หนวยกิต

การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2(2/2-0-0)
อนามัยครอบครัวและการ
2(2/2-0-0)
วางแผนครอบครัว
CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดาน
2(2/2-0-0)
สุขภาพ
2.2.2 กลุมวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและ
การวิจัยทางดานสาธารณสุข
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการ
3(3/3-0-0)
บริบาลสุขภาพ
PB 2463 วิทยาการระบาดในงาน
3(3/3-0-0)
สาธารณสุข
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุม
3(3/3-0-0)
โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
3(2/2-0-0)
สาธารณสุข
CU 4181 โครงงานวิจัยในงาน
1(0-1/3-0)

 ความรับผิดชอบรอง

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

26
27
28
29
30
31
32

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

สาธารณสุข
2.2.3 กลุมวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแล
ชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ
PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนใน 3(2/2-1/2-0)
ชุมชน
CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข 3(3/3-0-0)
CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและ
2(2/2-0-0)
ผูสูงอายุ
CU 4123 การบําบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
2.2.4 กลุมวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงาน
3(2/2-1/3-0)
สาธารณสุข
PB 3533 อาชีวอนามัยและความ
3(3/3-0-0)
ปลอดภัยขั้นตน
CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3/3-0-0)
และการประเมินความเสี่ยงใน

 ความรับผิดชอบรอง

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

33

34
35
36
37
38
39

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

งานสาธารณสุขชุมชน
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตว
2(2/2-0-0)
พาหะนําโรค
2.2.5 กลุมวิชาบริหารงานสาธารณสุขและกฎหมาย
สาธารณสุข
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและ
3(3/3-0-0)
จรรยาบรรณวิชาชีพ
CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน 2(2/2-0-0)
2.2.6 กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการ
6(0-0-6/18)
สงเสริมสุขภาพในชุมชน
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
4(0-0-4/12)
สาธารณสุขชุมชน

 ความรับผิดชอบรอง

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัสวิชา

40 CU 4164

ชื่อวิชา

การฝกปฏิบัติงานดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 CU 1013 การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2 CU 2023 การคุมครองผูบริโภคทาง
สุขภาพในชีวิตประจําวัน
ความรับผิดชอบหลัก 
ความรับผิดชอบรอง 

หนวยกิต

4(0-0-4/12)

 ความรับผิดชอบรอง

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
6.ทักษะการ
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล และความ ตัวเลข การสื่อสาร ปฏิบัติทาง
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4
 







                

3(3/3-0-0)



 





3(3/3-0-0)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร ประกอบดวย
2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
อาจายผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 กําหนดกลยุทธิ์การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
และวิธีประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา และจัดทํา มคอ.5 รายงาน
ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ป ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของรายวิ ช า เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะสาธารณสุขศาสตรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาตามลําดับ เปนประจําทุกภาคการศึกษา หลังจากนั้นนําแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนของรายวิชาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
หลักสูตรจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของหลักสูตรทั้ง 6 ดาน โดยเปนการประเมินจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และการประเมินจากแหลง
ฝกงานภาคสนามทุ กรายวิช า มีการนําผลการทวนสอบทั้งหมดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณา
ตามลําดับ ทุกภาคการศึกษาที่มีรายวิชาฝกงานภาคสนาม และนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร
ตอไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรไดกําหนดใหมีระบบและกลไกเพื่อยืนยันวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวหรือ
บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรซึ่งเปนการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูระดับหลักสูตร โดยจัดทํารายงานวิจัยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนของหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาตามลําดับ เมื่อมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร หลังจากนั้นนําแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรไปปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสํ า เร็จ การศึก ษาและการขอรับ ปริญ ญา เปน ไปตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย หัว เฉีย ว
เฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2552 หมวดที่ 10 การสําเร็จการศึกษาและการ
รับปริญญา ดังนี้
ผูสําเร็จการศึกษา ตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และตองไดแตมเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในกลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนไมต่ํากวา 2.00 และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคการจัดการศึกษา
1.2 มีการชี้แจงในระดับสาขาวิชา เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการ
เรียนการสอน และภารกิจหลักของอาจารยในหัวขอตอไปนี้
1) การแนะนําโครงสรางองคกรและหนาที่การบริหารหลักสูตร
2) ด านการเรี ย นการสอนประกอบด ว ย การจัดการเรี ย นการสอนในหลัก สูตรและรายวิช าที่
รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนและการประเมินผลการสอนรวมถึงบทบาทและหนาที่ของการเปนอาจารยที่
ปรึกษานักศึกษาแตละชั้นป
3) ด า นการทํ า วิ จั ย ประกอบด วย การขอสนับ สนุน งบประมาณในการทําวิจัย จากภายในและ
ภายนอกสถาบันการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในการทําวิจัยและการขอสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4) ดานบริการวิชาการประกอบดวย กฎระเบียบตางๆ ในการใหบริการวิชาการดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ
5) ดา นการทํา นุ บํ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมประกอบดวย การสนับ สนุน กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 มีการสงเสริมใหอาจารยใหมมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ โดยสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ รวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ /หรือตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมใหทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูและนํามาใชประกอบในการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 สงเสริมใหคณาจารยที่มีคุณวุฒิไมตรงทางดานสาธารณสุขศาสตร ไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไดวุฒิตรง
กับปริญญา หรือเพิ่มเติมการฝกอบรมดานสาธารณสุข
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2.2 สนับสนุนอาจารยใหมีการเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธิ์การสอน และการวัดการประเมินผลการ
เรี ย นรู ใ ห ทั น สมั ย โดยเฉพาะด า นสาธารณสุ ข ศาสตร ทั้ ง จากหน ว ยงานภายนอกและหน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.3 จัดใหมีระบบพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาอาจารย มีการติดตามและประเมินผล
รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาอาจารยตอไป
2.4 มีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการในสาขาสาธารณสุข
ศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ และหรืองานสรางสรรคอื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.5 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกสถานประกอบการ และชุมชนที่เกี่ยวของกับงานดาน
สาธารณสุข

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑของสภาการสาธารณสุขชุมชน ภายใต พรบ. วิชาชีพการ
สาธารณสุ ขชุมชน พ.ศ. 2556 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรีย นการสอนในหลักสูตร หลักสูตรแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแล บริหารหลักสูตร ไดแก
จํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อวางแผน
ดําเนินงาน ตรวจสอบ และพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขการดําเนินการพรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก รายงานวิจัยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และพิจารณา
จากภาวะมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา และ นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานและดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

70

มคอ. 2

3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยจัดใหมีกระบวนการที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
1) หลักสูตรมีระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตามการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการพิจารณารับและคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ ผลคะแนนสอบ (คะแนน O-net, GAT
และ PAT) ผลการเรียน ผลการตรวจสุขภาพ แบบประเมินความพรอมของผูสมัครเขาเรียนตามทักษะที่จําเปน
สํ า หรั บ การเรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 และการสอบสั มภาษณ เปน การประเมิน ความพร อมทางด านปญ ญา
สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนอยางเพียงพอ
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมกอนเปดเรียนในทุกปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษารับทราบระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอน
การคิดเกรดเพื่อวางแผนการเรียนแกนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน เพื่อใหนักศึกษา
มีความเขาใจในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับชุมชน และสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และหลักสูตรยังไดจัดใหมีการเตรียม
ความพรอมก อนเข าเรีย นดา นความรู พื้น ฐาน ความรูทางวิชาชีพ และทักษะที่จําเปน สําหรับ การเรีย นรูใน
ศตวรรษที่ 21 เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เพื่อเปนการปรับพื้นฐานและชวยใหนักศึกษามีความพรอมกอน
เขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ในชวงปแรกของการศึกษา หลักสูตรมีการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือเตรียมความพรอมทางการ
เรียนแกนักศึกษา ดังนี้
1) ระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบอาจารย
ที่ป รึ กษาให แก นั กศึ กษาทุ กคน โดยอาจารยจ ะแจงวัน และเวลาที่นักศึกษาจะขอรับ คําปรึกษาไวห รือผ าน
ชองทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อดูแลนักศึกษาเขาใหมในแตละปการศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่
มีปญหาการเรียน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และปรึกษาปญหาดานอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการเรียน
และการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ
ผลการประเมิน การเรี ยน สามารถยื่ นคํ า รองตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อเสนอตออาจารยที่ป รึกษา โดย
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาจะพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในเบื้ อ งต น หากพิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรจะเสนอเรื่ อ ง
ตามลําดับสายงานตอไป หรือนักศึกษาสามารถยื่นคํารองสงถึงคณบดีหรืออธิการบดีผานทางเว็บไซตโดยตรง
โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาจั ด ทํ า ผลการติ ด ตามผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษารายภาคการศึ ก ษาเสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขหลักสูตร
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรจัด
ใหมีกิจกรรมสงเสริมประสบการณเรียนรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพที่สามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก การคงอยูของนักศึกษา
การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบาย แผนระยะ
ยาว และกิจกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับอาจารย ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ประกันคุณภาพอาจารยใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ให อ าจารย มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล อ งกั บ สภาพบริ บ ท ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น
มหาวิทยาลัยและหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
1) หลักสูตรมีระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไปหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงาน
ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด
2) หลักสูตรมีแนวนโยบายแตงตั้งอาจารยพิเศษในกรณีดังตอไปนี้
- ไมมีอาจารยประจําหรืออาจารยสังกัดหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่มีความรูและ/หรือ
ประสบการณตรงกับการสอนหัวขอนั้น
- เปนการสอนหัวขอที่ตองการใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูเพิ่มเติมประสบการณใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น
- เปนการฝกประสบการณภาคสนามในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการ ซึ่งจําเปนตอง
มีอาจารยพิเศษที่ปฏิบัติงานประจําอยูในแหลงฝกงานภาคสนามนั้น รวมทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
หลักสูตรมีการอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรกําหนด
เกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษไว ดังนี้ คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณทํางานที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ที่สอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และมี
ชั่วโมงสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชา
3) หลักสูตรมีระบบ การบริหารอาจารย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกําหนดนโยบาบ
แผนระยะยาว เพื่ อให ได อาจารย ที่มีจํ า นวน คุณวุฒิ คุณสมบัติ และตํ าแหนงทางวิช าการที่ส อดคลองกั บ
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สาขาวิช าสาธารณสุขศาสตร ห รื อสาขาที่เ กี่ย วของ เปน ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.2 คุณภาพอาจารย
หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการ
จัดทําแผนและการลงทุนงบประมาณ ทรัพยากร และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความรูความสามารถ มีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการและประสบการณทาง
วิชาชีพทางสาธารณสุขชุมชน ตามรายละเอียดในหมวดที่ การพัฒนาอาจารย 6 โดยมุงเนนสงเสริมอาจารย
ประจําหลักสูตรทางดานคุณวุฒิปริญญาเอก การดํารงตําแหนงทาวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และบทความที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพอาจารย มุงผลลัพธคือ การคงอยู
ของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร จัดทํารายงานผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อรับทราบและทบทวนปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรควบคุมกํากับการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยมีคณะ
กรรการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ดูแลดําเนินงาน ประกอบดวย สาระสําคัญของรายวิชาการในหลักสูตร การ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สาระสําคัญของรายวิชาการในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรไดกําหนดโครงสรางรายวิชาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
มี มาตรฐานผลการเรี ย นรู ของแต ล ะรายวิ ช าสอดคล องกับ วิสั ย ทัศนและพัน ธกิจ ของมหาวิทยาลัย และยั ง
สอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรกําหนดใหมีการทบทวนปรับปรุงโครงสราง
รายวิ ช าของหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย สอดรั บ กั บ สถานการณ ด า นสุ ข ภาพ วิ ท ยาการ และสั ง คมเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อครบรอบวงการศึกษา หรือไมเกิน 5 ป เพื่อสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีการวางระบบผูสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยกําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสอน ดังนี้
เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารยเปนอยางนอย ซึ่งตรงหรือสัมพันธกันกับรายวิชาที่สอน
2) หลั ก สูต รมี ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ พัฒ นานั ก ศึก ษาให มีคุ ณ ลัก ษณะพิ เศษตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามที่ระบุไว
ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน และการประเมินผล ผูสอนสามารถเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

73

มคอ. 2

กิจกรรมที่หลากหลายได นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการจัดการเรียนสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกดวย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่กํากับ
ติดตาม และตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาทบทวน
แกไขปรับปรุงหลักสูตร
5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรกําหนดการประเมินผูเรียนดังนี้ การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา รายละเอียดการประเมิน
ผูเรียน ระบุไวในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน และการประเมินผล และหมวดที่ 5 หลักเกณฑใน
การประเมินนักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมิน หลักสูตร ผาน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรีย นรูของ
นักศึกษา และนําไปพิจารณาทบทวนแกไขปรับปรุงหลักสูตร
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ประจําป
การศึกษา สงคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรกําหนดใหมีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปการศึกษา มีคาคะแนนเทากับ 3.50
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประกอบไปดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ
ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณ
การเรี ย นการสอน ห องสมุ ด หนั งสื อ ตํ า รา สิ่ งพิม พ วารสาร ฐานขอ มูล เพื่อ การสืบ ค น แหล งเรี ย นรู สื่ อ
อิเล็คทรอนิกส การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และอื่นๆ สิ่งสนับสนุนเหลานี้มี
จํานวนเพียงพอและมีการบํารุงรักษาใหมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
6.1 หลักสูตรมีร ะบบการดํ าเนิน งานสิ่ งสนับ สนุน การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่กํากับ
ดูแล ติดตาม และปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
6.2 การประเมินความพึงพอใจและเพียงพอของสิ่งสนับสุนการเรียนรู คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดํา เนิ นการประเมิ น ความพึ งพอใจและความเพีย งพอของสิ่งสนับ สุน การเรีย นรูอยางเปน ระบบ จากความ
ตองการใชของอาจารยและผูเรียนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา โดยจัดทําแบบสํารวจความและจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารยผูใชสิ่งสนับสุนการเรียนรู รวมถึงการกํากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
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6.3 สิ่งสนับสุนการเรียนรูของหลักสูตร
6.3.1 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 18)
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ใชอาคารเรียนเพื่อการเรียนการสอนดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) อาคารเรียนรวม เปนอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 35,940 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของคณะ
วิชาและหองปฏิบัติการ หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณที่
ทันสมัย ประกอบดวย
- หองเรียนรวม
จํานวน 89 หอง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 5 หอง
- หองปฏิบัติการภาษา
จํานวน 4 หอง
(2) อาคารอํานวยการ เปนอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 10,735 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของ
หนวยงานบริหารมหาวิทยาลัย และมีหองเรียนขนาด 30-60 ที่นั่ง จํานวน 11 หอง
(3) อาคารหอประชุม เปนสถานที่ดําเนินการรวมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพื่อ
จัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่นๆ เปนอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 3,896 ตารางเมตร
มีที่นั่งประมาณ 1,100 ที่นั่ง หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ
ที่ทันสมัย ประกอบดวยหองบรรยายรวมจํานวน 2 หอง
(4) อาคารโภชนาการ เปนอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 4,368 ตารางเมตร มีหองบรรยายขนาด
100-150 ที่นั่ง จํานวน 6 หอง
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยจัดใหมีอุปกรณสาธารณูปโภค ไดแก หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬากลางแจง
โรงยิมหองสมุด ธนาคาร ศูนยศิลปวัฒนธรรม หองพยาบาล หองน้ํา หองออกกําลังกาย สวนสุขภาพ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ อยางเพียงพอกับจํานวนอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบติด
กับที่ และมีอุปกรณดับเพลิงที่พรอมใชงาน
6.3.2 อุปกรณการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดจัดอุปกรณการเรียนการสอนทั่วไปประจําหองบรรยาย หองบรรยายทุกหอง
มีอุปกรณพื้นฐานสําหรับการสอนอยางครบถวน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนประกอบดวย
ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายทึบแสง จอภาพ กระดานดํา กระดานไวท
บอรด โพเดียม เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษาจํานวน4 หองโดยในแตหองมีอุปกรณสําหรับนักศึกษาประกอบดวย
หูฟงพรอมไมโครโฟนและชุดเลนเทปพรอมมอนิเตอรภาพ จํานวน 64 ชุด รวมอุปกรณทั้งสิ้น 256 ชุด และ
อุปกรณสําหรับอาจารยผูสอนในแตละหองประกอบดวยหูฟงชุดควบคุมวิดีโอเครื่องถายทอดสัญญาณภาพ
(Projector) และเครื่องฉายวิดีโอ
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รายวิชาของหลักสูตรที่มีการปฏิบัติการจะใชหองปฏิบัติการของคณะวิชาตางๆ ดังนี้
(1) หองปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
(2) หองปฏิบัติการชีวิทยา หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการกายวิภาค และ
หองปฏิบัติการจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3) หองปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
6.3.3 หองสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนยบรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลหองสมุดและ
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง (Self-LearningResource Center: SLRC) โดยอาจารย นักศึกษาและบุคลากร
สามารถคนควา ยืม คืน สํารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่ศูนยบรรณสารสนเทศใหบริการได
โดยใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายในศูนยบรรณสารสนเทศตลอดจนเครือขายภายในมหาวิทยาลัย การ
สืบคนฐานขอมูลของหองสมุดสามารถทําไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ศูนยบรรณ
สารสนเทศยั งให บ ริ การห องศึ กษาค น คว า เปน กลุม บริก ารอิน เทอรเน็ตเพื่ อสืบ คน ขอ มูล ภายนอกและสื่ อ
โสตทัศนูปกรณตางๆ
ศู น ย เ รี ย นรู ด ว ยตนเอง (SLRC) เป น สถานที่ ที่ เ อื้ อ และอํ า นวยให นั ก ศึ ก ษาอาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดใชแสวงหาและเขาถึงความรูในศาสตรพื้นฐานทั่วไปดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรสุขภาพดานตางๆ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนในรูปแบบของเสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรูดวยระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสดวยการเชื่อมตอกับเครือขายของมหาวิทยาลัยและเครือขายภายนอก หนังสือ วารสาร และโสต
ทัศนวัตถุที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประกอบดวย
หนังสือสําหรับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หนังสือภาษาไทย จํานวน 1,560 ชื่อเรื่อง จํานวน 3,343 เลม
หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 585 ชื่อเรื่อง จํานวน 763 เลม
วารสารสําหรับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาไทย
จํานวน 17 ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัตถุสําหรับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
CD-Text Book
จํานวน 15 ชื่อเรื่อง จํานวน 30 รายการ
CD-Multimedia จํานวน 20 ชื่อเรื่อง จํานวน 29 รายการ
VCD
จํานวน 11 เรื่อง จํานวน 30 รายการ
VDO
จํานวน 31 เรื่อง จํานวน 59 รายการ
DVD
จํานวน 2 เรื่อง จํานวน
2 รายการ
Diskette
จํานวน 1 เรื่อง จํานวน
1 รายการ
Picture
จํานวน 1 เรื่อง จํานวน
1 รายการ
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6.3.4 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ร ะบบการเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E- Learning) ทําใหนักศึกษาสามารถติดตามและทบทวนบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ตลอดจน
อาจารยและนักศึกษาสามารถสื่อสารกันไดนอกหองเรียน
6.4 บุคลากรสนับสุนการเรียนการสอน
1) หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสนบัสนุน ควรมีคุณวุฒิการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรูดานภาษาอังกฤษ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
จริ ยธรรม คุ ณธรรมที่ ดี นอกจากนี้ บุ คลากรสายสนับสนุนควรเขาใจในโครงสราง ธรรมชาติของสาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอมและนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน มีการกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ ครั้ง 1 และสงเสริมใหพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรสอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถามี)/สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี )
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

5. จัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ นการของหลั กสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรั บปรุ งการจั ดการเรี ย นการสอน กลยุทธ/

การสอน หร ือ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ได รับ คํ าแนะนํ า ดา นหลักสูตร (ถามี) 

การจัดการเรียนการสอน และบทบาทหนาที่ความเปน
อาจารย
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ า มี ) 

ได รับ การพั ฒนาวิช าการ และ/หรือวิ ชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป (หลักสูตรใดที่ไมมีบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอนใหตัดออก)
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9
10
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1 - 5 1 - 5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7
8

ปที่ 4

ปที่ 5










































10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ
(ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและ
ตัวบงชี้รวมในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอน เพื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอแนะนํา ขอเสนอแนะ จากอาจารยที่มีประสบการณ
2) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากผูเรียน เปนการสะทอนผล
การจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจากผูเรียน
3) อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนจากการใชกลยุทธิ์การสอนที่แตกตางกัน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาดวยระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา
ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตองทําการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยจะนําเสนอผลการประเมินการสอนตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กระบวนการที่จะใชในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้
1) กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป หรือเมื่อครบรอบการผลิตบัณฑิตในแตละ
หลักสูตร
2) มีคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร
3) ดําเนินการศึกษา /วิเคราะหขอมูล จากผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร ไดแก นักศึกษา อาจารย
ผูสอน ผูบริหาร บัณฑิต และผูใชบัณฑิต โดยกําหนดประเด็นการประเมินใหครอบคลุมในเรื่อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาประมวลควบคูกับการรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและแตละวิชาใหเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรจะนํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปและขอควรปรับปรุงของหลักสูตร
นําเสนอตอจะทํา การเสนอต อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ เพื่อวางแผนและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะดําเนินการทุกๆ 4 ป ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะทําการ
สอบถามความคิ ดเห็ นจากอาจารยผู ส อน นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผู ทรงคุณวุ ฒิ ที่ในสาขาวิช าที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรขอมูลที่ไดจะนํามาใชพิจารณากําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารหลักสูตรรวมวิพากษและใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต
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