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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลกัสูตร 

ภาษาไทย     :      สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of  Public Health   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :   ส.บ. 

            ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Public Health  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ)   :   B.P.H.    

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
120 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา  

ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556   
คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรของมหาวทิยาลัยเห็นชอบในการประชุมครัง้ที ่15/2554   
วันที ่31 สิงหาคม 2554 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชมุครั้งที่ 3/2556  วันที่ 6  มีนาคม 2556 
เปิดสอนภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษาที ่2556 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2558  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา 
8.1  นักวิชาการสาธารณสุขประจําหน่วยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
8.2  เป็นนักวิชาการสาธารณสขุประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

1. นายพงษ์เดช   สารการ 3-3401-00681-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

2. นางศิริพร   คําสะอาด 3-7202-00033-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
ส.ม. (ชีวสถิต)ิ 

3. นางเนาวรัตน์  ตั้งศรทีอง  3-3607-00458-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.ม. (ปรสิตวทิยา) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มีการแข่งขันสูง ลักษณะการทํางาน
ต้องเร่งรีบ เพื่อให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานคือรุ่นพ่อแม่ต้องทํางานหนักขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคเครียด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อโครงสร้างครอบครัว จากการที่พ่อแม่หรือลูกหลานต้องทํามาหาเลี้ยงชีพ 
ใช้เวลากับการทํางานนอกบ้าน หรือต่างจังหวัด ทําให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความแข็งแกร่ง กลุ่มเด็ก วัยรุ่น 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครอบครัวน้อยลง จึงมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพในที่สุด ดังนั้น  
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องนําปัญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และให้ความสําคัญที่  
สุขภาวะของประชาชนด้วย 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้คนไทยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรับวัฒนธรรมจาก

ต่างชาติมากขึ้น  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัว
ขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชากรทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทําให้รูปแบบการดํารงชีวิต
และบริบทอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
จากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ 
จึงมีคนต่างชาติเข้ามารับบริการสุขภาพมากขึ้นทุกปี    
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการควบคุมป้องกันโรค

และการดูแลสุขภาพของตนเอง เพิ่มบทบาทของผู้สําเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
  บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนใน

ท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมการ
แก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพที่เฉพาะของท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
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13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตรนี้   

      (1) แต่งตัง้ผู้ประสานงานรายวิชาทกุภาควิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน
การพจิารณาขอ้กําหนดรายวิชา การจดัการเรยีนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 

       (2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมดําเนินการเกีย่วกับกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
หลักสูตร 

 13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่อยา่งไร  
  มี  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป    10   รายวิชา   

    รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา เปิดสอนโดยสถาบันภาษา  4   รายวิชา             
    รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาพื้นฐาน เปิดสอนโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์  29  รายวิชา 

                  รายวิชาในหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ซึ่งขึ้นกับความสนใจของนักศึกษา  
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเ้รียนในสาขาอืน่เรียนด้วย ได้แก่ นกัศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น   

      มี 5 รายวชิา คือ 
(1)  511 414  การบริหารโครงการสาธารณสุข (Public Health Administration) 
(2)  512 223  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
(3)  512 301  อนามัยส่ิงแวดล้อมขั้นแนะนํา (Introduction to Environmental Health) 
(4)  513 201  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (Epidemiology and Diseases Control) 
(5)  515 211  สุขศึกษา (Health Education)  
 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน 
บริหารสาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม ระบาดวิทยา โภชนวิทยา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  ชีวสถิติและ
ประชากรศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น พร้อมสําหรับ
การทํางาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา ด้านสาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
หลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน     
     1.2  วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554)  มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ดังนี ้
            1.2.1  มีความรู้และประสบการณ์การเรยีนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุข ได้อย่างม ี
                    ประสิทธิภาพ  
            1.2.2  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา  
                    ทางด้านสาธารณสุข ในการแกป้ัญหาการทํางานได้ 
            1.2.3  มีทักษะความสามารถด้านการสือ่สาร การค้นคว้า การวเิคราะห์วจิัย การใช้คอมพวิเตอร์และ 
                    เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการสมัยใหม่  
            1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที ่
                    จําเป็นต่อการทาํงานและการใชช้ีวิตในอนาคต   
            12.5  มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถทาํงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอยา่งด ี
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2 แผนพัฒนาปรบัปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการทํา 
วิจัยในชั้นเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดย  
เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

3. กําหนดให้มีการจัดการเรียน 
   การสอนภาษาอังกฤษอย่างนอ้ย 1 

หัวข้อต่อ 1 วิชา 
4. จดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ 

E-learning ประกอบการเรียน 
   การสอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

รายวิชาในหลักสูตรของคณะฯ 
5. จัดประสบการณ์การเรียนรูก้าร

แก้ปัญหาสาธารณสขุด้วยวิธีปฏิบัติ
จริงในชุมชน 

6. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ทกัษะปัญญา ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล ทกัษะใน
การวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

1. มีจํานวนชั่วโมงหรอืหัวข้อการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรบั
วิชาชีพสาธารณสขุ 

3. จํานวนรายวชิาที่มีการจัดการเรยีน
ภาษาอังกฤษ 

4. จํานวนรายวชิาที่มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ E-learning 

5. จํานวนโครงการที่เกิดจากการฝึก
ประสบการณ ์

6. จํานวนอาจารย์ที่ไดร้ับการ
พัฒนาการสอนการประเมินผลตาม
การเรียน ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและร้อยละการไดง้านทาํ
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 

 การพัฒนานกัศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
2. ด้านการสร้างเสริมจิตสํานึก   

ความภาคภูมิใจในสถาบัน 
3.   ด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ 
      การธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และประชาคมโลก 
5. ด้านการเสริมสรา้งคณุธรรม 

จรยิธรรม 
6. ด้านการอนุรกัษศิ์ลปะและ

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านตาม
เกณฑ์รายป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร 

 
 

เน้นความเป็นวิชาชีพด้านสาธารณสุข
มากยิ่งขึ้น เพือ่ให้บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. มรีายวิชาในหมวดวิชาเลือกใน
วิชาชีพ  จํานวน 6 หน่วยกิต 

2. มีรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ   
จํานวน 52 หน่วยกิต 

 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่สําคัญ 
 

 
 

เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
ชุมชน  
 

มีรายวิชา 510 496 โครงการแก้ปัญหา
สาธารณสุข ซึง่เป็นการปฏิบัตงิานใน
ชุมชนต้นแบบของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใน
การแก้ปญัหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา 

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปดิรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย 
1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาตน้         เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถา้มี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือ 

เป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่  (ดังภาคผนวก)  และ/หรอื 
(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ 

สาขาวิชาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรอืที่เทยีบเท่า 
(3) กรณทีี่คุณสมบตัิไม่เป็นไปตามข้อ 2 ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบทวิภาค

และมีการจัดการเรยีนการสอนแบบ module ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกจิกรรม   ทั้ง
การเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิจกรรมและต้องสามารถจดัแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
สําหรับนักศึกษาต่างชาติอาจจะมีปัญหาด้านการปรับตัว ภาษาและวัฒนธรรม 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
           (1) จัดการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม 

 (2) มีระบบการติดตามผลการเรยีนโดยอาจารยท์ี่ปรกึษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ควบคู่ไปกับการแนะนําการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียน 

 (3) มรีะบบการทบทวนความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (4) มีระบบให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาแก่นกัศึกษาต่างชาติอยา่งใกล้ชิด   
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 2.5  แผนการรบันักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา - - - 60 60 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
1) งบประมาณรายรับ 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
งบประมาณแผน่ดิน  - - - - - 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
2) งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใช้สอย ตอบแทน และวัสดุ 432,000 864,000 1,296000 1,728,000 1,728,000 
งบครุภัณฑ ์ 432,000 864,000 1,296,00 1,728,000 1,728,000 
งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

576,000 1,152,000 1,728,000 2,304,000 2,304,000 

รวมจ่าย 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลกัสูตร = 96,000 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
      ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

           2.8 การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน 
      ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับปรญิญาตร ี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียน
เรียนข้ามมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2541 (ดังภาคผนวก) หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรบัปรุงใหม ่
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  120  หนว่ยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

           จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         120  หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                            84 หน่วยกิต 

- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                           26   หน่วยกติ 
- วิชาบังคับ                                      52   หน่วยกติ 
- วิชาเลือกในวิชาชีพ (ไม่น้อยกวา่)            6   หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี                                           6 หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                          30   หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง                     9   หนว่ยกิต 

  000 101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร                                         3(3-0-6) 
               English for Communication 
  000 102  ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1                                              3(3-0-6) 
               English for Academic Purposes I     
  000 103  ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 2                                         3(3-0-6) 
               English for Academic Purposes II                                                   

                         000 160  คอมพิวเตอรพ์ื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ             “3 หน่วยกิต”           
                                      (Audit) 

                   Basic Computer and Information Technology      
                                      (บังคับต้องสอบผ่านตามเกณฑ์  โดยไม่นับรวมหน่วยกติ)  
                                      (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)           

 
(2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชงิวพิากษ์                        9  หนว่ยกิต 

                         000 170  การคิดขั้นสูงทางด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์             3(3-0-6) 
                                      Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
                         000 168  การคิดเชงิวิพากษ์และการแกป้ัญหา                              3(3-0-6) 
                                      Critical Thinking and Problem Solving         
                         000 130  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                              3(3-0-6) 
                                       Information Literacy Skills                                   
                  (3) กลุ่มวิชาคณุธรรม  จรยิธรรม  ความสุขของชีวิตในสังคม          3  หน่วยกิต 
                        000 146   ความสุขของชวีิต                                                     3(3-0-6) 
                                      Happiness of Life                       
                  (4) กลุ่มวิชาวฒันธรรมและภูมิปัญญา                                     3  หน่วยกิต      
                        000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ                                                      3(3-0-6)    
                                       Life and Aesthetics  
                   (5) กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์             6  หน่วยกิต        
                        000 145  ภาวะผู้นําและการจดัการ                                            3(3-0-6) 
                                      Leadership and Management                      

 000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์                                  3(3-0-6) 
                                      Citizenship and Globalization 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                        84          หน่วยกติ 
                   (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   26 หน่วยกิต 

 *050 107   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข            3(3-0-6) 
       English for Public Health Professional 

 
 

**511 301   การบริหารงานสาธารณสุข 
  Public  Health  Administration 

3(3-0-6) 

511 303 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ  
Public  Health  Laws  and  Professional  Ethics 

2(2-0-4) 

512 223 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational  Health  and  Safety 

3(3-0-6) 

512 301 อนามัยส่ิงแวดล้อมขั้นแนะนํา 
Introduction to Environmental Health 

3(3-0-6) 

513 201 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
Epidemiology and Diseases Control 

3(3-0-6) 

514 412 หลักโภชนาการชุมชน 
Principles of Community  Nutrition 

3(2-3-6) 

515 211 สุขศึกษา 
Health Education 

3(3-0-6) 

516 403 ระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติ 
Research Methodology and Biostatistics 

3(2-3-6) 

                    (2)  กลุ่มวิชาบังคับ     52  หน่วยกิต 
*510 435 วัฒนธรรมกับสุขภาพ 

Culture and Health     
3(3-0-6) 

510 491 สัมมนาทางสาธารณสุข 
Seminar  in Public Health 

1(1-0-2) 

*510 496 โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
Solving Problem of Public Health Project 

3(0-9-6) 

*511 103 การรักษาเบื้องต้น 
Basic Medical Care 

2(0-6-4) 

**511 202  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

2(2-0-4) 

 511 406 การนิเทศงานสาธารณสุข 
Health  Supervision 

2(2-0-4) 

511 410 ระบบสาธารณสุข                                                  
Health System 

2(2-0-4)    

511 414   การบริหารโครงการสาธารณสุข                                  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

**511 416   การพัฒนาองคก์รสุขภาพและพฤตกิรรมองคก์ร                
Health Organizational Development and 
Organizational Behaviors 

3(3-0-6) 

*511 419    นวัตกรรมสาธารณสุขและประชาสังคม                         
Public Health Innovation and Civil Society 

3(3-0-6)    

512 409   การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ                              
Health Impact Assessment 

3(3-0-6) 
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                      (3)  กลุ่มวชิาเลือกในวิชาชีพ                                              6  หน่วยกิต 
                            นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวิชาต่อไปนี้หรอืรายวิชาที่จะเปิดภายหลัง ไม่น้อยกว่า 
                      จํานวน 6 หน่วยกิต 

511 111 การพัฒนาสขุภาพชุมชน                                          
Community Health Development 

2(2-0-4) 

511 112   จิตวิทยา                                                             
Psychology 

2(2-0-4) 

511 113   สุขภาพจิตและการตดิยาเสพตดิ                                 
Mental Health and Drug Addiction 

2(2-0-4) 

511 407   การประเมินผลงานสาธารณสขุ     
Health Evaluation 

2(2-0-4) 
 

511 415   การจดัการส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ                
Environmental and Natural Resources 
Management 

2(2-0-4)    

511 417   การวางแผนกลยุทธใ์นงานสาธารณสุข                          
Strategic Health Management 

3(3-0-6) 

512 222   การระงับเหตุรําคาญ                                              
Nuisance Abatement 

3(2-3-6) 
 

512 304   การสุขาภิบาลอาคารที่พกัอาศัยและสถานประกอบการ      
Housing ad Work Place Sanitation 

2(2-0-4) 

513 402   การสอบสวนการระบาดของโรค                                 
Investigation of Diseases Outbreak 

2(1-3-4)  

515 121   นิรภัยศึกษา                                                         
Safety Education 

2(2-0-4) 

512 411   การจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล                                     
Solid Waste and Excreta Management 

3(2-3-5) 

513 202   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                        
Communicable and Non-communicable Diseases 

3(3-0-6)    

*514 303   โภชนาการและสุขภาพขั้นแนะนํา                                
Introduction to Nutrition and Health 

3(3-0-6) 
 

**514 314   หลักการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด                         
Principle of Dietetics and Therapeutic Nutrition 

2(2-0-4) 

514 315 โภชนาการทันสมัย                                                 
Nutrition Update 

2(2-0-4) 

515 127   การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ                      
Health Promotion and Health Behavior 

3(3-0-6) 

515 212   หลักการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ                                
Principles of Counseling in Health 

2(2-0-4)    

*516 303    คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสขุ                                  
Computer in Public Health 

3(3-0-6) 

*516 306    ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ                                     
Health Information System 

2(2-0-4)    

*516 307   วิธีการทางสถิติในงานสํารวจชุมชน        
Statistical Method in Community Survey 

2(1-3-2) 
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515 125   การพัฒนาตนเอง                                                  
Self Development 

2(2-0-4)    

515 126   การประยุกต์แนวคิดทางสังคมวทิยา มานุษยวิทยา            
ทางสุขภาพในการสื่อสารสาธารณสุข 
Application of Concepts of Health Sociology and 
Health Anthropology in Health Communication 

3(3-0-6) 

515 321   อนามัยโรงเรียน                                                    
School Health 

3(3-0-6) 

515 324   ส่ือสาธารณสุข                                                      
Public Health Media  

2(1-3-4) 

515 326   การส่ือสารสาธารณสุข                                            
Public Health Communication 

2(2-0-4) 
 

                   3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี            6  หน่วยกติ  
                    ให้นักศึกษาเลอืกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
           *  หมายถึง  รายวิชาใหม่ 
          **  หมายถึง  รายวิชาปรับปรงุใหม ่
             คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
      000 XXX      แทนรายวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      050 XXX      แทนรายวิชาสํานักภาษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      510 XXX      แทนรายวิชากลางสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์
      511 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      512 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรอ์นามัยส่ิงแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      513 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      514 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาโภชนวิทยา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
      515 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาสุขศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      516 XXX      แทนรายวิชาสังกัดภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
            ตัวเลขตัวที่ 4  หมายถึง รายวิชาขั้นต้น ระดับปรญิญาตร ี
            ตัวเลขตัวที่ 5  หมายถึง หมวดวชิาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 
            ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา        

 
3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

English for Communication  
    3(3-0-6) 

 
000 130   ทักษะการรู้สารสนเทศ                      

Information Literacy Skills                                   
3(3-0-6) 

000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                     
Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 

3(3-0-6) 

511 103 การรักษาเบื้องต้น 
Basic Medical Care 

2(0-6-4) 

511 416 การพัฒนาองคก์รสุขภาและพฤติกรรมองค์กร 
Health Organizational Development and Organizational Behaviors 

3(3-0-6) 
 

516 303  คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสขุ 
Computer in Public Health 

3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 17 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

English for Academic Purposes I  (EAP I) 
3(3-0-6) 

000 168  การคิดเชงิวิพากษ์และการแกป้ัญหา 
Critical Thinking and Problem Solving         

3(3-0-6) 

000 146 ความสุขของชีวติ 
Happiness of Life 

3(3-0-6) 

000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Citizenship and Globalization  

3(3-0-6) 
 

511 202 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

2(2-0-4) 

512 223 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 34 

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

English for Academic Purposes II (EAP II) 
3(3-0-6) 

000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 
Life and Aesthetics 

3(3-0-6) 

512 301 อนามัยส่ิงแวดล้อมขั้นแนะนํา 
Introduction to Environmental Health 

3(3-0-6) 

516 403 ระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติ 
Research Methodology and Biostatistics 

3(2-3-6) 
 

 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 
 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 52 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
050 107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข 

English for Public Health Professional 
3(3-0-6) 

511 301 การบริหารสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

513 201 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
Epidemiology and Diseases Control 

3(3-0-6) 
 

514 412 หลักโภชนาการชุมชน 
Principles of Community Nutrition 

3(2-3-6) 

515 211 สุขศึกษา 
Health Education 

3-3-0-6) 
 

516 306 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 
Health Information System 

2(2-0-4) 

516 307 วิธีการทางสถิตใินงานสํารวจชมุชน                                 
Statistical Method in Community Survey 

2(1-3-2) 
 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 71 

 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
511 303 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 

Public Health Laws and Professional Ethics 
2(2-0-4) 

 
511 406 การนิเทศงานสาธารณสุข 

Health Supervision 
2(2-0-4) 

511 410 ระบบสาธารณสุข 
Health System 

2(2-0-4) 
 

513 202 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
Communicable and Non-communicable Diseases 

3(3-0-6) 
 

514 303 โภชนาการและสุขภาพขั้นแนะนํา 
Introduction to Nutrition and Health 

3(3-0-6) 
 

515 212 หลักการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ 
Principles of Counseling in Health 

2(2-0-4) 
 

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 
 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 88 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

510 435 วัฒนธรรมกับสุขภาพ 3(3-0-6) 
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Culture and Health 
511 414 การบริหารโครงการสาธารณสุข 

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

511 419 นวัตกรรมสาธารณสุขและประชาสังคม 
Public Health Innovation and Civil Society 

3(3-0-6) 

514 314 หลักการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด 
Principle of Dietetics and Therapeutic Nutrition 

2(2-0-4) 

515 127 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Promotion and Health Behavior 

3(3-0-6) 
 

xxx xxx วิชาเลือกวิชาชพี 3 
 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 105 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

512 409 การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
Health Impact Assessment 

3(3-0-6) 
 

512 411 การจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล 
Solid Waste and Excreta Management 

3(3-0-6) 
 

xxx xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 3 
 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 114 

 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
510 491 สัมมนาทางสาธารณสุข 

Seminar in Public Health 
1(1-0-2) 

 
510 496 โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข 

Solving Problem of Public Health Project 
3(0-9-6) 

 
514 315 โภชนาการทันสมัย 

Nutrition Update 
2(2-0-4) 

 
 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

1.3.5 อธิบายรายวิชา 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                             3(3-0-6) 
  English for Communication 
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
  การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมได้ 
  Development  of  listening, speaking, reading and writing English  language  skills, communication  
in  social  settings 
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000 102 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 1                                    3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :   000 101 หรอืเทยีบเท่า 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ              
Development of basic English language skills, basic language for general and academic English 
 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ  2                                    3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรอืเทยีบเท่า 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นสงู  ภาษาอังกฤษขั้นพืน้สูงสําหรับใช้ส่วนตัวและทางวชิาการ 
  Development of advanced English language skills, advanced language for general and 
academic English 
 
000 130  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(3-0-6) 
    Information Literacy Skill 
    เงื่อนไขของรายวชิา  :  ไม่มี 
              แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ  
การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลอืกแหล่งสารสนเทศ การประเมนิคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ 
              Concept and important of information, processes development of information literacy skill, 
information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information 
analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats 
 
000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                                       3(3-0-6) 
              Life and Aesthetics       
     เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี        
              ความหมายและความสําคัญของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียะในธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล สุนทรยีะ 
ในศิลปะและวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะกบัชีวิต สุนทรยีพัฒนา 
     Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics, aesthetics in the nature, 
aesthetics  in human being, aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics 
development 
 
 
 
000 145  ภาวะผู้นําและการจัดการ                                                                          3(3-0-6) 

 

             Leadership and Management 
             เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
             แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นํา การสร้างทีมงานและ 
การทํางานเป็นทีม  หลักการและทฤษฏีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ 
เปลี่ยนแปลง  การจัดการกับการขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา และการจัดการ 
              Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 
team building and team working,  principle  and  theories of management,  self management,  crisis 
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management, change management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and management 
 
000 146  ความสุขของชีวิต                                                                                   3(3-0-6) 
             Happiness of Life 
              เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 

  แนวคิดและความสําคัญของความสุขของชีวติ มิติและระดับความสุขของชีวติ ศิลปะการดําเนินชีวิตที่ม ี
ความสุข คุณธรรมจรยิธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวิต 

  Concept and importance of happiness of life,  dimensions and levels of happiness of life, the 
art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life 
  
000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์                                                                 3(3-0-6)  
             Citizenship and Globalization   
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
             ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความ 
สัมพันธ์และผลกระทบของโลกภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ 
             Definition and development of globalization, globalization and global social change,
relationship and impacts of globalization on the world society and human, cultures, technology,
economics, politics, nature and environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts 
of globalization 
 

000 160  คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                3(0-0-6) 
                 Basic Computer and Information Technology            

         ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการ
แฟ้มข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร การประมวลผลคําตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน ฐานข้อมูล     
             Basic concepts of computer and information technology, using the computer and 
managing files, information and communications, word processing, spreadsheets, presentations and 
databases 

000 168  การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแก้ปัญหา                                                          3(3-0-6) 
                 Critical Thinking and Problem Solving 
                 รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น :     ไม่มี 

             หลักการและกระบวนการคิดเชงิวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและตัดสินใจ แนว
ทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวพิากษ ์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์
และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม 
             Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, reasoning, 
thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to criticism with 
responsiveness, scientific and  social problem solving processes 

 

 

000 170  การคิดขั้นสูงทางดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

   Higher-order thinking in Mathematics and Sciences 

   เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
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   แนวคิดและมิติของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ความสําคัญของการคิดทางคณิตศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ ประเภทของการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ความแตกต่างระหว่างการคิดขั้นต่ํากับ 

การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหาโดยใช้การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์              

การประยุกต์การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในสังคม 

   Concept and views of competency in mathematics and science, importance of mathematic 

and scientific thinking, types of higher order thinking in mathematics and science, differences 

between lower and higher order thinking in math and science, higher order thinking in mathematics 

and science for problem solving, adaptation of higher order thinking in mathematics and social sciences 

 
050 107  ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข                                    3(3-0-6) 
     English for Public Health Profession 
     เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
     การพัฒนาทกัษะทกัษะการสื่อสาร  นําเสนอ  อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษ  เพือ่การสื่อสารในบริบทของวิชาชพี

สาธารณสุข 
     Development of Communication, presentation, reading, and writing skills in the context of 

public health profession 
 
510 435  วัฒนธรรมกับสุขภาพ                            3(3-0-6) 
   Culture and Health 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สมรรถนะทางวัฒนธรรม ผลของวัฒนธรรมต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคและการรักษาโรค กรณีศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพ และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร 
             Cultural diversity, cultural competency, culture affected health and health care including 
perception to health, diseases and curative, case studies in culture and health, and culture and 
eating habits 
 
510 491  สัมมนาทางสาธารณสุข                                                                               1(1-0-2) 
    Seminar in Public Health  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    การค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป รายงาน นําเสนอ และอภิปราย เกี่ยวกับวิชาการด้านสาธารณสขุ 
    Review, analysis, conclusion, report, presentation, and discussion in the area of public health 
 
 
510 496  โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข                                                                      3(0-9-6) 
             Solving Problem of Public Health Project 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
   โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุข การสํารวจปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการรายงานผล  
   Solving problem of public health project, public health problem survey and problem 
analysis, collecting data, data analysis and conclusion and reporting  
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511 103  การรักษาเบื้องต้น                                                                                  2(0-6-4) 
  Basic Medical Care 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
    หลักการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น ทักษะหัตถการเบือ้งต้น ตามขอบเขตทีก่ฎหมายกําหนดของการ
รักษาพยาบาลแบบองค์รวม ระบบการส่งตอ่ผู้ป่วย และการเยีย่มบ้าน เพื่อตดิตามผู้ป่วยและการใช้ยา  
    Principles of basic medical care, basic skills of medical care in holistic technique on public 
health laws, Transfer patients systems and home visit for fallowing and medical care   
 
511 111  การพัฒนาสุขภาพชุมชน                                            2(2-0-4) 
             Community Health Development 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
   Concepts, theories and principles of community health development, community health 
diagnosis, identifying and priority setting of health problems, community health development project 
planning, implementation and evaluation including community participation in health development 
 
511 112  จิตวิทยา                                                                                       2(2-0-4) 
             Psychology 

           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
    แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางานของจิต 
พัฒนาการของมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านการคิด การรับรู้ การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา ความเชื่อ เจตคติ 
ค่านิยม อารมณ์ วุฒิภาวะ บุคลิกภาพและการปรับตัว ตลอดจนการจูงใจ 
    Concept and theories of psychology, to understand human behaviors relating to 
mentation process, development of human, individual difference in thinking, perception, learning, 
intelligent quotient, belief, attitude, value, emotion, maturity, personality and adaptation as well as 
motivation 
 
511 113  สุขภาพจิตและการติดยาเสพติด                                           2(2-0-4) 
   Mental Health and Drug Addiction  

   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   ความหมาย หลักการและขอบเขตของงานสุขภาพจิต ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตใน
วัยต่าง ๆ สุขภาพจิตกับส่ิงแวดล้อมเขตเมือง และการส่งเสริมสุขภาพจิต เครื่องชี้วัดสุขภาพจิตชุมชน  การติดยาเสพติด 
แนวทางการป้องกัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   Definition, principles and scope of mental health, causation factor of mental health problems, 
mental health problems in various age groups, mental health and urban environment, mental health 
promotion, indicator of community mental health, drug addiction, prevention measures, and laws related 
to addictive drugs 
 
511 202  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                2(2-0-4) 
   Health Economics  

   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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   ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดบริการสุขภาพ สินค้าสาธารณะ 
และบริการทางสาธารณสุข ตลาดการบริการทางการแพทย์  อุปสงค์และอุปทานในตลาดการบริการสาธารณสุข 
เศรษฐศาสตร์การประกันสุขภาพ ระบบการคลังสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการพัฒนาและการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการให้บริการสาธารณสุข  
            Knowledge of economics and application of economics principles in health care provision, public 
goods, public health care services and goods, demand and  supply in public health care market, economics 
aspect of health insurance and health financing, the relationships of health and development, economic 
analysis of cost and outcome of public health services 
 
511 301  การบริหารงานสาธารณสุข                                       3(3-0-6) 
       Public Health Administration 

   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร  หลักการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข ทฤษฎีการ
บริหาร  การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นํา การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ 
 Principles and concepts of administration, concepts and process of public health 
administration, theory administration, public health resource administration, public health policy 
formulation, planning, organizing, leadership, authority and responsibility, personnel management, 
directing, cooperating, reporting and budgeting 
 
511 303  กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ                                2(2-0-4) 
   Public Health Laws and Professional Ethics 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี   
   บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  และกฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การคุ้มครองสวัสดิภาพและอนามัยของประชาชน การฟื้นฟู
สุขภาพและช่วยเหลือผู้พิการ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในองค์การปกครองท้องถิ่น หลักจริยศาสตร์
ตามศาสนาต่าง ๆ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยศาสตร์ในทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   Constitutional law pertaining to public health and law for consumer protection, health 
promotion, disease prevention and control, health and safety protection, and rehabilitation and 
handicapped assistance, laws related to administration of local health organization, principles of ethics in 
various religions and the ethical analysis of medical and health issues 
 
511 406  การนิเทศงานสาธารณสุข                2(2-0-4) 
   Health  Supervision 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   แนวคิด หลักการ และขอบเขต ในการนิเทศงานสาธารณสุข ระบบการนิเทศงานสาธารณสุข  ทักษะที่จําเป็น
ต่อการนิเทศงาน  การวางแผนการนิเทศงาน  แนวทางการนิเทศงาน แนวทางการประเมินผล  และการพัฒนา 
ผู้นิเทศงาน   
   Concepts, principles and scopes of health supervision, health supervision system and 
mechanisms essential skill for health supervision, health supervision planning, implementation, evaluation 
and health supervision development 
 
511 407  การประเมินผลงานสาธารณสุข                                                                   2(2-0-4) 
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             Public Health Evaluation 
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             แนวคิดของการประเมิน  ทฤษฏีเกี่ยวกับการประเมินผล  กระบวนการประเมินผล  การประเมินผลงาน
สาธารณสุข  การพัฒนาโครงการประเมินผลงานสาธารณสุข 
             Concepts of evaluation, evaluation theories, evaluation  process and public health 
evaluation, and public health evaluation’s  proposal development 
 
511 410  ระบบสาธารณสุข                           2(2-0-4) 
   Health System  
    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   แนวคิดในการพัฒนาระบบสาธารณสุข การปฏิรูประบบบรกิารสาธารณสขุ ระบบประกันสุขภาพ และสวัสดิการ
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาคณุภาพและการประกันคุณภาพบริการสาธารณสขุ การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลของรัฐ 
การพัฒนาคุณภาพบริการขั้นปฐมภูมิ การปรับบทบาทสถานบริการสาธารณสขุ 
   Concepts of health system development, health care system reform, health insurance and 
welfare, quality assurance and improvement of health service, efficiency of public hospitals, quality 
improvement of primary care, reorientation of health institutions 
 
511 414   การบริหารโครงการสาธารณสุข                                           3(3-0-6) 
    Public Health Project Administration 
    เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
    แนวคิด และหลักการในการริเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การนําโครงการไปปฏิบตัิ การควบคุม
กํากับโครงการ การประเมินผลโครงการ และการยุติโครงการ 
    Concepts and Principle of project initiation, project planning, project implementation, 
project monitoring and control, project evaluation and project termination 
 
511 415  การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                2(2-0-4) 
             Environmental and Natural Resources Management  
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
               แนวความคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยากับสุขภาพของมนุษย์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การวิเคราะห์โครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
             Concepts of environmental and natural resources, ecology and human health, concepts of 
environmental economics, environmental and natural resources management environmental impact 
project analysis 
 
511 416  การพัฒนาองค์กรสขุภาพ และพฤติกรรมองค์กร                                 3(3-0-6) 
   Health Organizational Development and Organizational Behaviors 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   แนวคิด และหลักปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมองคก์รสุขภาพ การวินิจฉัยองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม การจดัการความขดัแย้ง และพฤติกรรมองค์การ 
   Concepts and principle of health organization behavior development, organizational 
diagnosis, organizational changed interpersonal relationships among groups, conflict management 
and organizational behaviors 
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511 417  การวางแผนกลยทุธ์ในงานสาธารณสุข                                            3(3-0-6)                    
             Strategic Planning in Public Health  
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

  แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ในงานสาธารณสุข  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและภาวะคุกคาม  การ
กําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนงานสาธารณสุข  ตัววัดสมรรถนะแบบสมดุล ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  ความสามารถหลัก 
ค่านิยมร่วม 

    Concepts  of  strategic planning in public health, strength, weakness, opportunity, threats  analysis, 
strategic planning  formulation, balanced scorecard, balances score card,  key  performance indicators, core 
competency, share  value 
 
511 419  นวตักรรมสาธารณสุขและประชาสังคม                                                          3(3-0-6)   
   Public Health Innovation and Civil Society  
   เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
   แนวคิดนวัตกรรมสาธารณสุขและประชาสังคม ความสําคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมสาธารณสุข 
ความสําคัญและประโยชน์ของประชาสังคม นวัตกรรมสาธารณสุขและประชาสังคมกับการแก้ปัญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน และการศึกษากรณีตัวอย่าง          
   Public health innovation and civil society, importance and utilization of public health 
innovation and civil society, public health problem and case study  
512 222  การระงับเหตุรําคาญ                                     3(2-3-6) 
   Nuisance Abatement 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   บทบาทอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายสาธารณสุข ในการระงับเหตุรําคาญ ที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การร่างข้อกําหนดท้องถิ่น การตรวจสอบ การรายงาน มาตรฐานด้านมลพิษที่ก่อเหตุรําคาญ 
และตัวอย่างกรณีศึกษาการแก้ไขเหตุรําคาญที่ประชาชนร้องเรียน และการกําหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นใน
อนาคต 
   Role, authority and status of public health official follow the law on public health act to abate, 
eliminate and control source of nuisance that causes impairment or may be harmful to health, process to 
issue a written order to abate, inspection, report, environmental pollution standard to abate the nuisance 
and case study of the methods of abatement of such nuisance or prevention of future nuisance 
 
 
 
512 223  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย                                   3(3-0-6) 
   Occupational Health and Safety 
             เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
   ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามยั ส่ิงคุกคามสุขภาพจากส่ิงแวดล้อมในการทํางาน โรคที่เกีย่วกบั
การประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทํางาน  วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทํางานมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   Meaning  and occupational health significances, occupation environmental hazard, work-related 
diseases, accident and occupational safety, methods of control and prevention of working environmental 
hazard, occupational health and safety standard and legislations 
 
512 301  อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนํา                                       3(3-0-6) 
   Introduction to Environmental Health 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

  ความรู้พื้นฐานทางอนามยัส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและของมนุษย ์ ระบบประปาและการบํารงุรักษา 
การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนําโรคและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศยั สถาบันและสถานบริการ       



                                                     มคอ. 2 

21 

 

การกําจัดส่ิงปฏกิูล มูลฝอยและน้ําเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความร้อน แสงสว่าง กัมมันตภาพรังสี เสียง และความ
ส่ันสะเทือน รวมถึงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
   Fundamentals of environmental health that effect to human health, water supply system and 
maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and institution sanitation, excreta 
disposal, solid waste management, sewage treatment system, air pollution control, temperature and 
humidity control, radiation, noise and vibration control, laws and regulations enforced for environmental 
health 
 
512 304  การสุขาภิบาลที่พกัอาศัยและสถานประกอบการ                                 2(2-0-4) 
    Housing and Work Place Sanitation 
    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
          การจัดการสุขาภิบาลของอาคารที่พักอาศัยและสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  หลักการ
ออกแบบอาคารที่พัก  วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกหลักสุขาภิบาล  เพื่อความสุขสบายและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
ในบ้าน  การจัดสุขาภิบาลโรงพยาบาล  โรงแรม โรงเรียน  หอพัก เรือนจํา ร้านแต่งผม สปาและนวดเพื่อสุขภาพ  สถานี
รถไฟและสถานีขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์  กฎหมายและกฎบังคับที่ใช้กับอาคารที่พักอาศัยและประกอบการ 
    Management of healthy and safety housing and work place sanitation, principle of healthy 
housing design, methods of housing modification sanitation comfort and safety for dwellers, 
sanitation management of hospital, hotel, school, dormitory, prison, barber-shop, SPA, railway-
station, and bus terminal, laws and regulations enforced for housing and work place sanitation 
 
512 409  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ                 3(3-0-6) 
             Health Impact Assessment 

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการประเมินผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา ทั้งในระดับโครงการ นโยบาย และแผนงาน การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง กระบวนการและวิธีการประเมินผลกระทบ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สุขภาพ  วิธีการเชิงบูรณาการและองค์รวมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ     
   Purpose of health impact assessments  and the relevance of health impacts in assessing new 
projects, policies and plans,  health risk assessment and  management,  procedures and methods for 
health impact assessments, case studies and investigations into health impact studies.  integrated and 
holistic methods for health impact assessment 
 
512 411  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล                          3(2-3-5) 
   Solid Waste and Excreta and Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   ระบบจัดการขยะ  นโยบายการจัดการขยะ   ปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย  การเก็บรวบรวมขยะ  การ
ขนส่งขยะ  การนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การกําจัดขยะ การวางแผนการจัดการขยะ  การจัดการสิ่งปฏิกูล  การบําบัดและ
การกําจัดส่ิงปฏิกูล 
   Solid waste management system, solid waste management policy, problem of solid waste 
management in Thailand, solid waste collection, transportation, and recycling, planning of solid waste 
management, excreta management, excreta treatment and disposal 
 
513 201  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค                                      3(3-0-6) 
             Epidemiology and Diseases Control 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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             แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการระบาดพื้นฐาน  ธรรมชาติการเกิดโรคและองค์ประกอบ การเกิดโรค การวัดการเกิด
โรค วิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การประยุกต์
วิทยาการระบาดเพื่อการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การบริหารงานสาธารณสุข 
และการควบคุม ป้องกันโรค  หรือปัญหาสาธารณสุข 
             Basic concept of epidemiology, nature history of disease, determinants of disease, measurement 
of disease, epidemiological methods, epidemiological surveillance, epidemiological investigation, applied 
epidemiology of community health diagnosis, communicable and non-communicable disease control, 
health management and disease or health problems prevention and control 
 
513 202  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                   3(3-0-6) 
             Communicable  and Non-communicable Diseases 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   แนวคิดของวิทยาการระบาดกับธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   ข้อมูลและสารสนเทศของการป้องกัน
และควบคุมโรคของโรคไม่ติดต่อในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  การจําแนกชนิดและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
การเฝ้าระวังโรค การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรค  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การจับประเด็นจากรายงาน
วิจัยทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ      
             Concepts of epidemiology and nature of communicable and non-communicable diseases, reviewing data 
and information on communicable and non-communicable diseases prevention  and  control  in local area, 
national and international, classification of type and risk factors of diseases, disease surveillance,  preventive 
and control disease project evaluation, immunization program, critical appraisal of  communicable and 
non-communicable diseases  research articles in Thai and inter-national journals 
 
513 402  การสอบสวนการระบาดของโรค                          2(1-3-4) 
             Investigation of Diseases Outbreak 
   เงื่อนไขของรายวิชา : 513 402 
    แนวคิดและหลักการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด องค์ประกอบของโรคติดต่อ แหล่งโรคและวิถีทางการติดต่อ
ของโรค ประชากรกลุ่มเสี่ยง แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล ขั้นตอนการสอบสวนการระบาดของโรค 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการสอบสวนโรค และการประยุกต์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
   Concepts and principles of epidemiological investigation, determinants of communicable disease, 
sources of infection, modes of transmission, population at risk, concepts of association and causation, steps 
of outbreak investigation, statistic and data analysis in outbreak investigation, and application to prevention 
and control of an outbreak 
 
514 303  โภชนาการและสุขภาพขั้นแนะนํา                                                                3(3-0-6) 
             Introduction to Nutrition and Health   
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
            ความสัมพันธ์ของสารอาหารตอ่สุขภาพ และการพัฒนาการของร่างกาย กระบวนการใช้พลังงานและสารอาหาร 
แนวทางในการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ โภชนาการสําหรับบุคคลในวัยต่าง ๆ ความปลอดภัยของอาหาร 
              Relationship of nutrition to health and well-being of people, metabolism of energy and nutrients, 
nutrition for various age groups, dietary guidelines for health, food safety 

 
514 314  หลักการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด                                  2(2-0-4) 
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   Principle of Dietetics and Therapeutic Nutrition 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
    องค์ประกอบและความสําคัญของอาหารครบมาตรฐานสําหรับบคุคล  การจัดการการกําหนดอาหารตามหลกัโภชน
ศาสตร์  การวางแผนกําหนดอาหารสําหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค   
   Composition and importance of adequate diet for healthy person, dietary management based on 
principles of nutrition, dietary planning for general and specific patients for therapy and disease control 
concerning their socio-economic status, traditional and cultural practices 
 
 514 315  โภชนาการทันสมัย                          2(2-0-4) 
    Nutrition Update 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
    ความสําคัญของสารอาหารและสารทางพฤษเคมีในอาหาร แนวทางการบริโภคอาหาร  ข้อมูลโภชนาการจากฉลาก
โภชนาการ โภชนาการเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง โภชนาการทางเลือก อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์  อาหารเสริม 
    Importance  of  nutrients  and  physiochemical substances  in  foods, dietary  guidelines, nutrition  
information  on nutrition labels, nutrition for  prevention of chronic  diseases, alternative  nutrition, herbal 
food, and  supplementary food product 
 
514 412  หลักโภชนาการชุมชน                                    3(2-3-6) 
   Principles of Community Nutrition 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
           ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ  ปัญหาและสาเหตุปัจจัย
ของทุพโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ ระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการชุมชน มาตรการ
ในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการ การวางแผนทางโภชนาการ การประเมินโครงการทางโภชนาการ และการศึกษาดูงานด้าน
โภชนาการชุมชน  

  Definition and scope of community nutrition, interrelationship of nutrition and health, 
malnutrition problems and related factors, food consumption behavior, nutritional status assessment, 
research methodology of community nutrition, measures to solve malnutrition problems, nutritional 
planning, evaluation of nutrition programs and field visit in community nutrition 
 
515 121  นิรภัยศึกษา                                                                                      2(2-0-4)  
             Safety Education 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   คําจํากัดความ แนวคิด และความสําคัญของนริภัยศึกษา ขอบเขตของการนริภัยศึกษา อุบตั ิและแผนการป้องกัน 
แนวทางในการจดัการและการประยุกต์นิรภัยศึกษาในบ้าน โรงเรยีน และชุมชน อัคคีภัยและการป้องกัน การบรรเทาสาธารณ
ภัย และการปฐมพยาบาล 
   Definition, concept and significance of safety education, scope of safety education, accident and 
prevention planning, management and application of safety education program at home, school and 
community, fire and prevention, disaster relief and first aid 
  
515 124  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                                                 3(3-0-3)  
             Holistic Health Promotion 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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   แนวคิด และทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งระดับบุคคลและชุมชน มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมความปลอดภัย
ในการจราจร การเขียนโครงการ การบริหารโครงการและประเมินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยในการส่งเสริม
สุขภาพ และนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ 
   Concepts and theories of holistic health promotion,  physical, mind, social and spiritual  health 
including resilience quotient.  Application of health behavioral theories both individual and community, 
healthy university, sub-district health promoting hospital, health promoting sub-district administration 
organization and traffic safety.  Project writing, project management and project evaluation including health 
promotion research as well as health promotion policy  
 
515 125  การพัฒนาตนเอง                                                                                   3(3-0-6) 
             Self Development 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   การอธิบายสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ การปรับตัว การกล้าแสดงออก ทักษะชีวิต ภาวะผู้นําและผู้ตาม 
มารยาทสังคม การบริหารเวลา การเสริมสร้างความสุขในชีวิต การเสริมสร้างจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม และการพัฒนาตนเองแบบ
ยั่งยืน 
   Physical and mental health development, personality adaptation, assertiveness, life skill, 
leadership and follower, etiquette, time management, happiness enhancement, enhancement of 
community conscience and sustainable self development 
 
 515 126  การประยุกต์แนวคิดทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาทางสุขภาพในการสื่อสารสุขภาพ         3(3-0-6) 
    Application of Concepts of Health Sociology and Health Anthropology  
               in Health Communication 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

   ความสําคัญ  ศัพท์วิทยาที่สําคัญ ขอบเขตของสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและการสื่อสารสุขภาพ แนวคิด  หลักการ 
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์แนวคิด หลักการ  ทฤษฎี การวิจัยทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การสื่อสารสุขภาพมาใช้สู่งาน
ส่งเสริมสุขภาพ การแพร่กระจายนวัตกรรมสุขภาพในงานส่งเสริมสุขภาพ และการวางแผนและประเมินผล 

   Important, terminology, scope of sociology, anthropology and health communication, concepts, 
principles, theories of sociology, anthropology and health communication, process of sociology, 
anthropology and communication to health promotion, application of concepts principles,  theories,  
researches of sociology, anthropology, health communication to health promotion , diffusion of innovation 
to health promotion, including  planning and  evaluating 
 
515 127  การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ                                            3(3-0-6) 
    Health Promotion and Health Behavior 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
    คําจํากัดความ  ความสําคัญ  กลยุทธ์  แนวคิด  มิติและระบบของการสร้างเสริมสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพใน
สถานที่ต่าง ๆ  เมืองไทยแข็งแรง  นโยบายสุขภาพและจัดทําโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ คําจํากัดความของพฤติกรรม
สุขภาพ  ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ  ตัวกําหนดพฤติกรรมสุขภาพ  ตัวกําหนดระดับบุคคล รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ
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และกิจกรรมทางสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจแห่งตนด้านสุขภาพ  วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ  ครอบครัวกับพฤติกรรม
สุขภาพ สังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ  แนวคิดบทบาทการเจ็บป่วย 
    Definition, important, strategies, concepts, dimension and system of health promotion  health 
promotion in all  settings, healthy Thailand, health promotion policy and health promotion project, 
definition of  health behavior, categories of health behavior, determinants of health behavior, personal 
determinants, health belief model and health actions, health locus of control belief, life style and health 
behavior, family and  health behavior, social and health behavior, social support and health behavior, the 
sick role concept 
 
515 211  สุขศึกษา                                     3(3-0-6) 
   Health Education 
   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
         แนวคิดส่ิงกําหนดสุขภาพ การสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพและการเปลี่ยนแปลง  ขอบเขต
ของการสุขศึกษา การวางแผนสุขศึกษา  การจัดกิจกรรมสุขศึกษา  ส่ือสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  การประเมินผลสุขศึกษา 
   Concepts of  health  determinants,  concepts of health education and health  promotion, health 
behavior and changing, health education setting, health education planning, activities of public  health 
media and public relation, evaluation of health education  
 
515 212 หลักการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ                                             2(2-0-4) 
             Principles of Counseling in Health 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
             ความสําคัญและหลักการให้คําปรึกษา องค์ประกอบและกระบวนการให้คําปรึกษา เทคนิค วิธีการ คุณสมบัติของ
ผู้ให้คําปรึกษาและการเตรียมในการให้คําปรึกษา  การให้คําปรึกษาสุขภาพต่าง ๆ  การติดต่อสื่อสาร ทักษะสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการในการแก้ไขปัญหา  การให้คําปรึกษาสุขภาพทางสื่อมวลชน และปัญหาอุปสรรคของการให้
คําปรึกษาและแนวทางแก้ไข 
             Importance and principles of counseling, components and process of counseling, counseling 
techniques, qualification and preparation for counseling, various health counseling, communication, 
important  communication skills, problem solving process, health counseling via media, problems and 
obstacles of counseling, and means to overcome problems 
 
515 321 อนามัยโรงเรียน                                                   3(3-0-6) 
   School Health 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบอนามัยโรงเรียน 4 ดา้น คือ บริการอนามัยโรงเรียน อนามัยส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรียน บา้น และชุมชน การวิเคราะห์ปญัหาสุขภาพ
เด็กวยัเรยีน องค์ประกอบโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพและการดําเนนิ การวางแผนโครงการอนามัยโรงเรียน การนิเทศ การควบคุม
กํากับ และการประเมินผลอนามัยโรงเรียน 
      Definition, importance, components of school health in four elements; school health services, 
healthful school living, health education in school, and good relationships among school, home, and 
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community, analysis of childhood health problems, components of health promoting schools and its 
implementation, planning of school health program, supervision, controlling, and evaluation  
 
515 324 สื่อสาธารณสุข                                               2(1-3-4) 
   Public Health Media 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   ส่ือสาธารณสุข หลักการผลิต การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการให้สุขศึกษา รวมทั้งการบํารุงรักษา การนํา
โสตทัศนูปกรณ์ไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข     การทดสอบและประเมินผลของอุปกรณ์ 

  Public health media, principle of producing, selecting of equipments for health education,  
maintenance, usage of audio visual aids in dissemination of knowledge, testing and evaluation of 
equipments 
  
515 326 การสื่อสารสาธารณสุข                                    2(2-0-4) 
   Public Health Communication 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  การพัฒนาการงานสาธารณสุข การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสุขศึกษาในงานสาธารณสุข 
กระบวนการสื่อสารสาธารณสุข การแพร่กระจายนวัตกรรมสาธารณสุข การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและสื่อเพื่อการ
ส่ือสารสาธารณสุข การวางแผนการสื่อสารสาธารณสุขและการประเมินผลการสื่อสารสาธารณสุข 
            Development of public health communication, public relation and health education in 
public health, process of public health communication, diffusion of public health innovation, 
campaign for public health and media for public health communication, planning and evaluation in 
public health communication 
 
*516 303 คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข                                                     3(3-0-6) 

   Computer in Public Health 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
             การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข แนวคิดการใช้ฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการจัดทํารายงาน 
             Application for computer in public health, concept of database using, establishing 
database, database management, updating, retrieving and reporting          
 
 
516 306  ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ                                                                    2(2-0-4) 
             Information System for Health Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

   แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสําคัญของ
สารสนเทศในกระบวนการจัดการทางสุขภาพและทางการบริหารสารสนเทศและการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิด : 
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบริหารงานท้องถิ่น 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสารสนเทศ 

   Concept of data, information, knowledge, and information and communication technology 
(ICT), the importance of information in health management process and administration, information 
and local administration: concept, system components and structures, development of information 
system for local administration, roles of ICT in information system development, information system 
network for local administration 
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516 307  วิธีการทางสถิติในงานสํารวจชุมชน                                 2(1-2-3) 
   Statistical Method in Community Survey 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

   การสํารวจชุมชนในงานสาธารณสุข การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ ประชากรและตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการสํารวจชุมชน 

   Community survey in public health, construction and testing of data collection tools, 
population and sample, sampling technique, data collection, data processing, data analysis,  report 
writing and presentation of findings from the community survey 
 
516 403  ระเบียบวิธีวจิัยและชีวสถิติ                                                                      3(2-3-6) 
             Research Methodology and Biostatistics  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากร
และตัวอย่าง ตัวแปรและการวัดตัวแปร การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของ
ประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรแจงนับอย่างหยาบ  การคํานวณขนาด
ตัวอย่าง   การนําเสนอข้อมูล และการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ 

  Research process, literature review, research objectives and hypothesis, research designs, 
population and sample, variable and measurement, parameter estimation, hypothesis testing, 
comparison of 2 means, simple correlation coefficient, non-parametric statistics, comparison of 2 
proportions, crude analysis of association and magnitude of categorical variable, sample size 
determination, presentation of data and critical thinking in reading 
 
 
 
3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวฒุขิองอาจารย ์ 
     3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลําดับ
ที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒ ิ

1.  นางอุไรวรรณ  อินทร์มว่ง 3-4203-00166-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)์ 
Ph.D. (Public Health) 

2.  นายพงษ์เดช   สารการ 3-3401-00681-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

3.  นางศิริพร   คําสะอาด 3-7202-00033-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
ส.ม. (ชีวสถิต)ิ 

4.  นางสาวเจตต์นภิศ  ระยับกุล 3-4099-00140-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

5.  นางเนาวรัตน์  ตั้งศรทีอง 3-3607-00458-xx-x  อาจารย ์ วท.บ.(สาธารณสขุศาสตร)์ 
วท.ม. (ปรสิตวทิยา) 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจํา 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1.  นางกาญจนา  นาถะพินธ ุ 3-1014-00533-xx-x 
 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (อาชีวอนามัย) 
วท.ม.(วิทยาการระบาด) 

2.  นางสาวเกยีรตริตัน์  
                 คุณารัตนพฤกษ ์

3-10060-2635-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.  (ชวีเคมี) 
วท.ม. (โภชนศาสตร)์ 

3.  นางจุฬาภรณ ์    โสตะ 3-4099-00937-xx-x รองศาสตราจารย ์ พย.บ.                              
วท.ม. (สุขศึกษา) 
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร)์ 

4.  นายชนะพล  ศรีฤาชา 3-4099-00527-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์  
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ 
         ความปลอดภัย)   
M.Sc.(Occupational 
Health) 
สค.ด.(สังคมศาสตรก์ารแพทย์
และสาธารณสขุ)         

5.  นางสาวดารวิรรณ เศรษฐีธรรม 3-4099-00358-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
Ph.D.(Public Health) 

6.  นายบัณฑิต  ถิ่นคํารพ 5-4099-99022-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
M.P.H.(Epidemiology) 
Ph.D. (Statistics) 

 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

7.  นางเบญจา  มุกตพันธุ ์ 3-1008-00436-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีเคมี) 
วท.ม. (โภชนศาสตร)์ 

8.  นางสาวปาริชา  นิพพานนทน ์ 3-1003-00241-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สุขศึกษา) 
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

9.  นายประจักร   บัวผัน 3-4007-00489-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
ศศ.ม.(บริหารการพัฒนา)
ศศ.ด.(พัฒนศาสตร)์ 

10.  นางสาวพรทิพย ์ คําพอ 3-1014-00585-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) 
สค.ม. (ประชากรศาสตร)์ 

11.  นางสาวพรรณ ี บัญชรหัตถกจิ 3-1016-00957-xx-x รองศาสตราจารย ์ ค.บ. (สุขศึกษาและเทคโนโลยี 
       ทางการศึกษา)  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
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ส.ด.  (สุขศึกษาและพฤติกรรม 
       ศาสตร์) 

12.  นายพิษณ ุ อุตตมะเวทิน 3-4099-00358-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (โภชนศาสตร)์ 

13.  นางมาลินี  เหลา่ไพบูลย์ 3-4099-00521-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 
วท.ม. (ชีวสถิต)ิ 
Doctor Rerum Medicarum  
(Medical Statistics) 

14.  นางยุพา  ถาวรพิทักษ ์ 3-3001-01649-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สถิติ) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)์ 

15.  นายเลิศชัย เจรญิธัญรกัษ ์ 3-4099-00111-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์อนามัย
ส่ิงแวดล้อม) 
Dr. rer. Nat.(Env.Health 
Science) 

16.  นางวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ ์ 3-4099-00846-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 

17.  นายวิทัศน ์ จันทรโพธิ์ศร ี 3-4499-00232-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกษตร) 
วท.ม.  (เทคโนโลยีการบริหาร  
         ส่ิงแวดล้อม) 

18.  นางวงศา  เล้าหศิริวงศ ์ 3-1702-00047-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) 
M.P.H.  
Ph.D. (Public Sector 
Management)  

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

19.  นางสาวสุพรรณี   พรหมเทศ 3-4099-01154-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
Ph.D. (Epidemiology) 

20.  นางอุไรวรรณ  อินทร์มว่ง 3-4203-00166-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
Ph.D. (Public Health) 

21.  นางสาวกาญนิถา ครองธรรมชาติ 3-1014-00291-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม) 
M.Sc. (Environmental 
Engineering) 
Doctor of Science  (Civil 
and Environmental  
Engineering) 

22.  นางสาวจิราพร   เขียวอยู ่ 3-7606-00219-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
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ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
พ.ม. (ประชากรศาสตร์) 
พบ.ด. (ประชากรกับสุขภาพ) 

23.  นายชัชวาล กีรติวรสกุล 3-3098-00069-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

24.  นายเชษฐา   งามจรัส 3-8099-00258-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

25.  นางณิตชาธร  ภาโนมัย  3-1997-000403-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
วท.ม. (โภชนวิทยา) 
Ph.D. (Publich Health) 

26.  นายนิคม   ถนอมเสียง 3-4099-00638-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาลและการผดุงครรภ์) 
วท.ม. (ชีวสถิต)ิ 

27.  นายประเสริฐ  ถาวรดุลย์สถติย ์ 3-1012-01738-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
M.P.H.  

28.  นางสาวพรนภา ศุกรเวทย์ศิร ิ 3-5799-00176-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
Ph.D. (Epidemiology) 

29.  นายพงษ์เดช   สารการ 3-3401-00681-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

30.  นางสาวพอใจ   พัทธนิตย์ธรรม 3-7599-00167-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

31.  นางภาณ ี  ฤทธิ์มาก 3-7306-00496-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท..ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัย) 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

32.  นายภัทระ  แสนไชยสุริยา 3-4099-00707-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
Doctor Rerum Medicarum 
(Health Science) 

33.  นายยรรยง ค์   อินทร์ม่วง 3-6509-00546-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
Master of Environmental  
Studies 
Ph.D.(Environmental 
Studies) 

34.  นางสาวรุจริา    ดวงสงค ์ 3-4803-00711-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.บ. (สุขศึกษา) 
ศศ.ม. (สุขศึกษา)  
ส.ด. (สุขศึกษา) 

35.  นางศิริพร   คําสะอาด 3-7202-00033-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (พยาบาล) 
ส.ม. (ชีวสถิต)ิ 
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36.  นางสาวสุนิสา    ชายเกลี้ยง  3-9301-00033-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.ม.(พิษวทิยา) 
Dr.biol.hum. (Biomedical  
Science) 

37.  นางสาวสุวลี  โล่วิรกรณ ์ 3-4099-00160-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.  (คหกรรมศาสตร์) 
M.P.H. 
ส.ด. (โภชนาการสาธารณสุข) 

38.  นายสมศักดิ์  พทิักษานุรัตน ์ 3-1005-02972-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. (โยธา) 
วศ.ม. (สุขาภิบาล) 
Doctor der technichen-
wissenshaften (Dr.techn.) 

39.  นางสาวเจตต์นภิศ   ระยับกุล 3-4099-00140-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

40.  นายชัชชาย  แจ่มใส 3-4007-00828-xx-x อาจารย ์ กศ.บ. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.ม. (ชวีวิทยา) 
วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 

41.  นายนัฐชานนท์  เขาราธ* 3-4399-00151-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (อาชีวอนามยัและความ 
ปลอดภัย) 

42.  นางสาวนิรมล  เมืองโสม 3-4010-00518-xx-x อาจารย ์ ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
วท.ม. (วทิยาการระบาด) 
สค.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย ์
             และสาธารณสุข) 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

43.  นายพจน์    ภาคภูมิ** 3-7106-00766-xx-x อาจารย ์ วท.บ.  (สาธารณสขุศาสตร์) 
วท.ม.  (สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
              และความปลอดภัย) 

44.  นางพรพรรณ   สกุลคู 5-4899-00003-xx-x อาจารย ์ วท.บ.  (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
             และ ความปลอดภัย) 
Ph.D (Public Health) 

45.  นางสาววิภารัตน์  โพธิ์ขี 3-4612-00019-xx-x อาจารย ์ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมความ 
ปลอดภัย) 

46.  นางเนาวรัตน์    ตั้งศรีทอง 3-3607-00458-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)) 
วท.ม. (ปรสิตวทิยา) 

หมายเหต ุ :     * ลาศึกษาต่อในประเทศ 
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                   ** ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รายละเอียดเกี่ยวกับประวตัิ ผลงานวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดใูนภาคผนวก 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
ลําดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒ ิ หน่วยงานที่สงักัด 

1.  นายศาสตรี  เสาวคนธ์ ศาสตราจารย์ นพ. Ph.D. (Nutrition) คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

2.  นายเกรียงศกัดิ์  เวทีวุฒาจารย ์ D.T.M&H,M.Sc. - นักวิชาการอิสระ 
3.  นายมะณู    บุญศรีมณีชัย ส.ม.(การบริหารงาน

สาธารณสุข) 

รองนายแพทย์
สาธารณสุขจงัหวัด
หนองคาย 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั
หนองคาย 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชน นักศึกษาฝกึปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน จัดทําโครงการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขชุมชน โดยคํานึงถงึความสอดคล้องของปัญหาและความต้องการของชุมชนและขัดแย้งกับวัฒนธรรมชุมชน 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีความรูแ้ละทักษะการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  
4.1.2 มีทักษะการทํางานด้านการแก้ปญัหาร่วมกับชุมชน 
4.1.3 มีการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม และมีภาวะเป็นผู้นํา 
4.1.4 คํานึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม  

      4.2 ช่วงเวลา 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 135  ชั่วโมง (2 สัปดาห)์ 

     4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
          วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกําหนด) 
5.   ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 

- ไม่มี 
 

 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
[ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาทีเ่ป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งระบุกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมการดําเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลกัษณะพเิศษดงักล่าว] 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมการดําเนินการ 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินงานดา้นการ 

ควบคุมป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของบคุคล 
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤตกิรรม
เสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกวยั 

มีรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการควบคุมป้องกันโรคและการดูแล
สุขภาพของบุคคล ซึ่งมีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา 
513 201 วทิยาการระบาดและการควบคุม และวิชา 513 
202 การควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินงานดา้นการ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
แก่บุคคลทุกวัย 

มีรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
พฤตกิรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแกบุ่คคลทุกวัย ซึ่งมีการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชา 515 211 สุขศึกษา และวิชา 515 
127 การส่งเสรมิสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ  

1.3 มีทกัษะและสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่บุคคลได้ มีรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการแกป้ัญหาทางด้านสาธารณสุข 
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ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 510 496 โครงการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)  มีวินัย 
(2)  มีความรับผิดชอบ 
(3)  ซื่อสัตย์สุจริต  
(4)  เสียสละ 
(5)  เป็นแบบอย่างทีด่ ี
(6)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนือ้หาวิชาเรียนของคณะฯ 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ การจดักิจกรรมในชั้นเรยีนหรอืในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาต่างๆในคณะฯ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพือ่นนักศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาด้านสาธารณสขุ  
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรูใ้นสาขาวชิาสาธารณสุข  สามารถปฏิบัตงิานในสาขาวิชาชีพใน

สถานการณ์ต่างๆ ได ้
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการแก้ไขปญัหาและ

การตอ่ยอดองคค์วามรู้ในสาขาวิชา 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่

เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวทิยาลัย 
2.2.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ การทดลอง 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง การเขียนรายงาน การทําโครงงาน กรณีศึกษา  

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทํางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดงูานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆที่คณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
(4) การส่ือสารระหว่างอาจารย์และผู้เรียน โดยใชร้ะบบ E-learning 

2.2.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขยีน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด 

การทํารายงาน การโต้ตอบทาง E-learning และการสอบปากเปล่า  
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณข์องตนในการแก้ปญัหาการ
ทํางานได ้
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(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบรหิารจดัการงานได ้
2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน 
(3) การนําเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน นําไปสู่การปรบัปรุงงานใหถู้กต้อง 

2.3.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง การสมัมนา การทาํโครงงาน 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิข์องงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
(4)   ประเมินคุณลักษณะบัณฑติ โดยผู้ใช้บัณฑติ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ่มในการวเิคราะห์ปญัหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ 
ของกลุ่ม 

(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆตามหลักสูตร โดยเนน้การทํางานเปน็กลุ่ม  
(3) การจดัให้มรีายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

2.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวชิาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมใหท้ํางานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกึงาน ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวจิยัในการ

คิดวิเคราะห์หรอืแก้ปัญหาในชวีิตประจําวันและในการปฏิบัตงิานในสาขาวิชาชีพได ้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ในสาขาวิชาชีพได้ 

2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สํานักนวัตกรรมมีวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมรีายวิชาแนวคิดพืน้ฐาน

ของระเบียบวธิวีิจัยด้านวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละรายวิชาสถติิขั้นพื้นฐานสอดแทรกตามรายวิชา
ต่างๆ  

(2)  การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขยีน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด 

การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 
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(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping)   
ดังภาคผนวก 

 
หมวดที่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน 
        เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 
หรือระเบียบทีจ่ะปรับปรุงใหม ่(ดังภาคผนวก) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษาโดย 

2.1 เทยีบเคียงผลการเรยีนของนักศึกษาทีเ่รียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ตา่งคณะ แล้วแต่กรณี  
เพื่อนําผลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวิชา 
     2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปกีารศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวชิาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 
เพื่อไม่ให้เกดิความซํ้าซ้อน หรอืให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนือ่ง แล้วแต่กรณ ีและทบทวนเนือ้หาโดยเทียบเคียงกับรายวิชา
ของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพือ่ใหเ้กิดการพัฒนาเนื้อหาใหท้ันสมัย
และมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.4 เทียบเคียงกับขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรูต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรอื
ระเบียบทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่(ดังภาคผนวก) 

3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวดัความรู้ความสามารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
      3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ทีก่ําหนด ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  
 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกติทีร่ะบุไว้ตามหลักสูตร และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่

1.1 การใหเ้ข้ารบัการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม”่ ของมหาวิทยาลัย ซึง่เปน็หลักเกณฑ์ใหอ้าจารย ์
ใหม่ทกุคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นสําคัญ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.2  การมอบหมายให้มีอาจารย์พีเ่ลี้ยงทาํหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
     1.3  การชีแ้จงและแนะนําหลักสูตร รายวชิาในหลักสูตร 
     1.4  การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาคน้คว้า จัดทําเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรอืหลายหัวข้อ 
ที่อาจารย์ใหม่มคีวามรู้และถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคํ้าแนะนําของอาจารย์พีเ่ลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.4  การกําหนดใหอ้าจารยใ์หม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 
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2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพือ่พฒันาตนเองด้านการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่มหาวิทยาลัยมกีารเปิดหลักสูตร
อบรมเพือ่พัฒนาอาจารยใ์นหัวข้อต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็น
ประจําทกุป ี
           2.1.2 การจดัให้มกีารสอนแบบเป็นทมี ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนรว่มกับคนอื่น 
รวมถงึการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
           2.1.3 การส่งเสริมหรอืสร้างโอกาสใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารยใ์นหลักสูตร หรอืทําวจิยัการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ 
           2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารว่มการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
           2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยให้มีผลงานการเขยีนหรอืการนําเสนอปีละ 1 เรื่อง 

  
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 
       การจดัการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้ทุกหลักสูตรมคีณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ซึ่งต้องทําหน้าทีด่ังนี ้

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนือ้หาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลกัสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม 

รายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

      1.4  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใ์ห้มคุีณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
      1.5  ส่งเสริมและจัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ยวิธกีารต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคณุลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคข์องหลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจบุัน 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากมหาวทิยาลัย โดยมีการ
จัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ตําราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 
       2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม 
            2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

   (1) หนังสือ 
ภาษาไทย   จํานวน  14,559  รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  จํานวน  14,735  รายการ 
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(2) วารสาร 
ภาษาไทย   จํานวน       124  รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  จํานวน       48  รายการ 

(3) โสตทัศนวสัดุ               จํานวน  11,812  รายการ 
                   (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
                        ฐานขอ้มูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานขอ้มูลที่ใหร้ายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความหรอืเอกสารโดยใช้ระบบ Internet subscription ได้แก ่ 
      1) ซีดรีอม ได้แก ่
         -   ERIC 

- Health STAR 
- International Pharmaceutical Abstracts  
- Sci Finder 
- Science Citation Index 
- Dissertation Abstracts on Disc 
- Life Sciences 
- Medline 
- Nursing & Allied Health (CINAHL) 
- Information Science Abstracts Plus 
- Chemistry Citation Index 
- Compendex Plus 
- Food Science and /technology //abstracts 
- Science Citation Index 
- Dissertation Abstracts Ondisc (DAO) 
- ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ไทย      

 
                        ฐานขอ้มูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือฐานข้อมูลทีใ่หร้ายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 
                         1.  วารสาร  ได้แก ่

- Science Direct 
- Sci Finder 
- ACS Publications (ฉบับเต็มและฉบับย่อ) 
- Global Market Information Database 
- ProQuest Medical Library 
-  ASCE (ฉบับเตม็) 
- ASME (ฉบับย่อ) 
- Black Well Synergy 
- Kluweronline Journals (ฉบับย่อ) 
- Springer Link (ฉบับเต็มและฉบับย่อ) 
- Critical Reviews in Oral Biology & Medicine (ฉบับย่อ) 
- AAPG (ฉบับย่อ) 
- Scopus (ฉบับย่อ) 
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- Far Eastern Economic Review (ฉบับย่อ) 
- AIP (American Institute of Physics) (ฉบับเต็ม) 

               2. ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ ThaiList   
-   EEE/IEE Electronic Library Online (ฉบับย่อ และฉบับเต็ม)  

- H.W.Wilson Education Abstracts Full Text (ฉบับย่อ,ฉบับเต็ม) 
- Dissertation Abstracts (and ProQuest Digital Dissertations) 
- Digital Dissertation and Thesis 
- Lexis Databases 
- Nexis Databases 
- ACM Digital Library (ใน ACM Protal) (ฉบับบเต็มและฉบับย่อ) 
- Web_of_science (ฉบับเต็มและฉบับย่อ) 
- Link (Springer) 
- ProQuest Medical Library 
- Science Direct 
- HW  Wilson 
- Lexis2Nexis 
- Black Well Synergy 
- Cambridge Journal Online 
- ISI Web of Science 
- MEDLINE 
- Proquest Digital Dissertations 

* หมายเหตุ : ในฐานข้อมูลมีขอ้มูลวารสารฉบบัเต็มใหเ้ป็นบางชื่อเท่านั้น เพราะทางมหาวทิยาลัยไม่ได้บอกรบัฉบับเต็มทุก
ชื่อที่มีในฐานขอ้มูล 
                        ฐานขอ้มูลของหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ ฐานข้อมูลที่

ห้องสมุดสร้างขึน้เอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

               -   ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรพัยากรสารนเิทศ (Bibliographic Database) 

     -   Net library (E-book) 

     -   Kluwer online (E-book) 

     -  Springer link e-books (ฉบับเต็ม) 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

            คณะฯได้จัดสรรงบประมาณการดําเนินการต่างๆดงันี้ 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซือ้วารสาร หนงัสอื ตํารา รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนกิส์ต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ เข้า

ห้องสมุดคณะฯและสํานักวิทยบริการต่อเนือ่งเป็นประจําทกุปี 
2.3.2 งบประมาณให้นกัศึกษาทุกคนได้จดัซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  
2.3.3 งบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ดําเนินการทบทวนความรู้ในหวัข้อของรายวิชาต่างๆที่นกัศึกษาไมเ่ข้าใจใน 

ชั้นเรียน  
2.3.4 มีเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 20 เครื่องประจําที่หอ้งสมุด ซึ่งเปิดทําการทั้งในและนอกเวลาราชการ  
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2.3.5 งบประมาณการจัดซื้อวสัดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจําทกุปี  
2.3.6 งบประมาณในการเดินทางของนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัตงิาน 
2.3.7 จัดหาอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัตกิารต่างๆที่ใชใ้นการเรยีนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุข

และอนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นประจําทุกป ีเป็นต้น 
       2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
กระบวนการตดิตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดงันี้  นักศึกษาและอาจารย์แจ้ง
ความต้องการผา่นกรรมการบรหิารหลักสูตร ทกุปีการศึกษา 
3.    การบริหารคณาจารย ์

 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
 การคัดเลือกและรับอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่กี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล  
      3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารยท์ุกคนในหลักสูตร มส่ีวนร่วมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤตกิรรมของ
นักศึกษา การวดัและประเมินผล โดยการจดัใหม้ีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรทกุๆ เดอืน สัมมนากรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา และจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนทกุภาคการศึกษา   
      3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
            หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พเิศษที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 
สํานักงานควบคมุโรค สํานักงานประกันสุขภาพ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาสอน เพื่อให้นักศึกษาไดร้บัความรู้จาก  
ผู้มีประสบการณ์ตรง 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบงัคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเป็นต้องมีบคุลากรสายสนับสนุนทําหน้าทีร่ับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
กลาง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ วิทยาศาสตรบณัฑิต 

 
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพือ่การปฏบิัติงาน 

            การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการให้เข้ารับการฝกึอบรม การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การดูงาน การทําวจิัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนําเสนผลงานวิจัยในที่ประชมุวิชาการการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น  คู่มือการใช้เครือ่งมือ อุปกรณต์่างๆ คู่มือการปรับคุณภาพและการบํารงุรกัษาเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น 
5. การสนับสนนุและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แกน่ักศึกษา 
คณะฯมีการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่นักศึกษาทกุคน เพือ่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเรียนและ

อื่นๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึง่คนต่อนักศึกษาประมาณ 8-10 คน คณะฯจัดให้มีการนัดพบอาจารยท์ี่ปรกึษากับนักศึกษา
อย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตม่ีการพบปะระหว่างอาจารยท์ีป่รึกษากับนกัศึกษาไดต้ลอด ทัง้ที่มกีารนัด
ล่วงหน้าหรือไมไ่ด้นัด ทกุครั้งทีม่ีข่าวประชาสัมพันธ์หรอืต้องการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารอื 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาการอทุธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 ข้อ 43 หรือระเบียบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 
      การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต ดําเนินการดงันี ้

6.1  การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตรทกุรอบ 5 ปี 
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      6.2  การสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  และเกณฑ์การประเมินประจําปี  12  ตัวชี้วัดตามท่ี สกอ.กําหนด  และเป็นไปตามระบบ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  http://pe.kku.ac.th  
ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ 27  ตัวชี้วัด  (ภาคผนวก.....)   

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 
           (1) การประชุมรว่มของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่มีความรู้และประสบการณ ์หรือเพื่อนรว่มงาน 
           (2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนกัศึกษา เพือ่สะทอ้นผลการจัดการเรยีนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ 
รายวิชา 
           (3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา เปรียบเทยีบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น
จากการใชก้ลยทุธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
           (4) การทําวจิัยในชั้นเรียน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชา 
           (5) การประเมินรายวชิาออนไลน์ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) 
     1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
            (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบของคณะฯและ 
มหาวิทยาลัย 
           (2) การประเมินการสอนของอาจารยต์ามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย/์พนักงานสาย
ผู้สอน และประเมินโดยเพื่อนรว่มงาน 

 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมนิหลักสูตร โดยนักศึกษาปจัจุบนัและอาจารย์ เพื่อนําข้อมูลมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ

แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 
2.2 การประเมนิหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อตดิตามผลการนําความรู้และประสบการณท์ี่ได้รบัจากการศึกษาใน

หลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 
2.3 การประเมนิผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 

เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตทีจ่บจากหลกัสูตรนี ้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  และเกณฑ์การประเมินประจําปี  12  ตัวชี้วัดตามท่ี สกอ.กําหนด  และเป็นไปตามระบบ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซ่ึ งดํ า เนินการทุกสิ้ นปีการศึกษาผ่ านระบบออนไลน ์ 
http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ 27  ตัวชี้วัด  (ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนี้  หมวด
ท่ี 7 ข้อ 7) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา 
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ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนรว่มงาน แล้วแต่กรณ ีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุก
ส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห ์ พรอ้มนําเสนอแนวทางปรับปรงุแกไ้ขในจดุที่มขี้อบกพรอ่ง สําหรบัปีการศึกษา
ถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจัจุบันและอาจารย ์โดย
ศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลกัสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย 

 
 
 


