-1-

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
: ชื่อย่อ ส.ม.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Public Health
: ชื่อย่อ M.P.H.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
5.2.1 ภาษาไทย
5.1.2 อังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับ ทั้งนิ สิตไทยและนิ สิต ต่างชาติ โดยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
ในการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560
6.3 คณะกรรมการประจาบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็ นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
6.4 คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่.............../2560 วันที่........................................
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่...../2560 วันที่........................................
6.6 คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่...../2560 วันที่.......................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
- นักวิชาการสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
- นักวิชาการอิสระ
- นักวิจัยทางด้านสุขภาพ
- พนักงานในองค์กรด้านสุขภาพ
- ผู้บริหารการสาธารณสุขทุกระดับ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
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9. ชือ่ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิ
การศึกษา

1 นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3 6401 0045x xx x

รองศาสตราจารย์

2 นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
3 5299 0021x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วจิ ิตร
3 6409 0019x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2552
2542
2536
2551
2541
2537
2532

หลักสูตร
ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว

6.90

6.90

7.03

7.03

4.13

4.13
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ที่

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพื้นที่ทาการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เรียน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเป็นเมืองที่เพิ่มมากขึ้น บรรษัทข้ามชาติเข้ามามีอิทธิพลผลักดันให้เกิดความยืดหยุ่นในภาคแรงงาน
มากขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดแข่งขันได้ รายได้จริงๆ ลดลงจากค่าเงินในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่ประชาชนทางานใน
ชั่วโมงงานที่ยาวนานขึ้น ภายใต้ความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ และการมีสุขภาวะของ
ประชาชน ในการแข่งขันเพื่ อที่ จะยกระดับชีวิตและครอบครัวให้ อยู่ดี กินดี และยังพบว่ามี การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อข้ามพรมแดน มีการยกระดับความร่วมมือในมิติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคมาก
ขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ถูก
ทาลาย ก่อให้เกิดปัญหาต่อของประชาชน เช่น การปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ส่งผลต่อสุขภาพ
ในระดั บบุ คคล เกิ ดปั ญหามลพิ ษระดั บชุมชน ท าให้ ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมของสุ ขภาพและการเกิดโรคของ
ประชาชน
จากบริบทดังกล่าวเห็นได้ว่า เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะต้องปรับตัวใน
ระบบที่ซั บซ้อน (Complex adaptive system) ให้ สอดคล้ องกั บภาวะเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้ อมในยุคปั จจุบั น
โดยมุ่งเน้ นการสร้างสุ ขภาวะให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุ ขภาพของตั วเองมากขึ้น การดูแลสุ ขภาพของ
ประชาชนจะต้องครอบคลุมปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ ทั้งนโยบาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและระบบบริการ
สุขภาพ ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขจาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งทาง
สุขภาพ ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดลดลง
การอพยพย้ายถิ่นทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา ที่เผชิญกับภาระโรคสาม
รูป แบบ ประกอบด้วยโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ประกอบกับ
การเมืองที่มีการกระจายอานาจการบริหารจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ
การปกป้องสุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพที่ จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการให้บริการแก่ประชาชน เน้น
การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกควบคู่ไปกับบริการเชิงรับในระบบบริการสุขภาพ
นอกจากนี้จากสภาพสังคมวัฒนธรรมของโลกได้ถูกเชื่อมต่อกันผ่านระบบการคมนาคมและการ
สื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วมาก เช่น ภาพยนตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ และอิน เตอร์เน็ ต ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมมีผลต่อประชาชนในเรื่องของสิ ทธิ
เสรีภาพ การบริโภค และวัตถุนิยม เช่น ความนิยมในโทรศัพท์เคลื่อนที่กับปัญหาความสัมพันธ์ระดับบุคคล
ปั ญ หาการบริโภคอาหารสาเร็จ รูป แช่แข็ง ตามสื่ อ กับสุ ขภาพบุคคล เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติ กรรม
สุขภาพของประชาชนทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสุขภาพ เช่นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภาวะน้าหนักเกินและ
โรคอ้วน การสูบบุ หรี่ การดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด และการมีกิจกรรมทางกายที่น้อย เป็นต้น ดังนั้น
บริการสุขภาพจะต้องปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งให้เกิด
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ความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ โดยมีการผลิตบุคลาการทางสาธารณสุขที่มีองค์ความรู้และเข้าใจใน
ปัจจัยด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและระบบความเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสังคม
กาหนดคุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบในการเตรียมกาลังคนด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะ
การทางานในระบบบริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การดูแลประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา
แบบหุ้นส่วน การพัฒนาคุณภาพ การสื่อสารและการใช้ข้อมูล มุมมองทางด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คานึงถึงคุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่สามารถ
เชื่อมโยงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสุขภาพ ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับโลก ให้สามารถอยู่ร่วมกันของประชาชนใน
สังคมโลก ในระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ให้ เป็ น ผู้ น าที่ มี ค วามเข้ า ใจภาวะสุ ข ภาพของประชาชนที่ เปลี่ ย นแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง ด้วยการ
เรียนการสอนที่ใช้การสังเคราะห์วิชาต่างๆ ที่เรียนในหลักสูตรและการค้นคว้าเพิ่มเติม รวมไปถึงความสามารถ
ในการทางานเป็นทีมสุขภาพในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีการแก้ปัญหาอย่างมีทักษะ
เชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของประชาชน สื่อสารข้อมูลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมด้วยการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรของชุมชน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่างทุก ภาคส่วนในพื้นที่ โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้ เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่มีอัตลักษณ์ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการจัดการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่การผลิตบั ณฑิ ต การวิจั ย การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการผลิตกาลังคนด้านสาธารณสุข จึงได้นาประเด็นการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
เท่าทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยตระหนักว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะต้องเป็นนักสาธารณสุข
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุข สามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
- ไม่มี –
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
- ไม่มี –
13.3 การบริหารจัดการ
- ไม่มี –
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่เป็ นผู้นาบริหาร
และนั กวิเคราะห์ และนั กปฏิ บั ติ ด้ านสาธารณสุ ขที่ มี ความรู้ความสามารถในการบู รณาการองค์ ความรู้และ
ประสบการณ์ทางานด้านสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน มีความสามารถใน
การทางาน เป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
จากการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มประชากร มุ่งผลเพื่อให้ประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ การปกป้องสุขภาพ และการ
จัดบริการสุ ขภาพให้ กับประชาชน ซึ่งการจะพั ฒนาระบบบริการสาธารณสุขนั้น องค์ ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ คือ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ านสุ ขภาพที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี ความรู้ ทั กษะ สามารถท างานร่ วมกั บ ที ม สุ ขภาพ
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางานสาธารณสุข และมี
ความเป็นผู้นาที่มีความสามารถทั้งด้านการบริหาร การนิเทศ และการวิจัยด้านการสาธารณสุขของพื้นที่และประเทศ
จากการเปลี่ยนของระบบที่ซับซ้อนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตของประชาชน การสร้างการมีส่วนร่วมทางสุขภาพของทุกภาคส่วนมีความสาคัญการเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับ ระบบบริการสาธารณสุ ขในพื้นที่ เห็ นได้ว่าระบบบริการสาธารณสุ ขต้องการนักวิช าการ
สาธารณสุขที่มีความกระตือรือร้น (Active) และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อย่างเป็นระบบเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้
1) มี ภ าวะผู้ น า มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ท างานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ สหวิ ช าชี พ ภาคี เครื อ ข่ า ยและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้
2) สามารถประเมิน วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ กากับดูแลโครงการ เพื่ อแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขที่ครบคลุม พฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) วิเคราะห์ ผลงานวิจัย หรือดาเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและวางแผน
พัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
4) เป็ น นั กปฏิ บั ติที่ ส ามารถค้ นหาและแก้ ไขปั ญ หาสุ ขภาพของประชาชน โดยใช้ค วามรู้ท าง
สาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความจาเป็นด้านสุขภาพ สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยที่
ทาให้เกิดปัญหา
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5) สามารถทางานเป็นทีม ทั้งในการเป็นผู้นาและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
6) มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
7) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้นาผลการประเมินการเรียนการสอนของนิสิตและผลสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการศึกษามาพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นการปรับปรุงดังนี้
แผนพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ดาเนินการตามมาตรฐานตาม 1. ติดตามการประเมินและปรับปรุง 1. รายงานผลการประเมิน
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด และให้มี
หลักสูตรทุก 3 – 5 ปี หรือเมื่อ
หลักสูตรเอกสารการจัดลาดับ
การพัฒนาหลักสูตรให้มี
ครบวงรอบของหลักสูตร
หลักสูตร
มาตรฐานระดับสากล
2. เทียบเคียงและผลักดันหลักสูตรให้ 2. แผนการพัฒนาหลักสูตรสู่
มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือเครือข่ายกับ
3. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการในการพัฒนา
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ
หลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน 1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับความเปลี่ยนแปลงของ
การวิจัย และการศึกษา ปัญหา
ด้านการวิจัยและการศึกษา
สภาวะการเกิดโรคและปัญหา
สุขภาพ ระหว่างประเทศต่างๆ ผ่าน 2. รายงานผลการประเมินความ
สุขภาพของประชากรใน
ทางองค์กรระหว่างประเทศ
พึงพอใจในทักษะ ความรู้
ประเทศต่างๆ ระดับนานาชาติ 2. ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ความสามารถในการทางานของ
และข้อเสนอแนะความต้องการของ
มหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ผู้ใช้มหาบัณฑิตทุก 3 – 5 ปี หรือ
ระดับดี
เมื่อครบวงรอบหลักสูตร
4. พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
1. จัดการเรียนการสอนในบางหัวข้อ 1. จานวนนิสิตที่สอบผ่าน
สากล
บางรายวิชา เป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในระยะเวลา 1 ปี
2. มอบหมายการอ่านบทความวิจัยใน 2. จานวนรายวิชาที่มีการสอนเป็น
รายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขภาพ/สัมมนา โดยค้นคว้าจาก 3. นิสิตมีการนาเสนอบทความวิจัย
วารสารระดับนานาชาติ
เป็นภาษาอังกฤษ
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แผนพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์
5. พัฒนาหลักสูตรให้มีการทางาน 1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย
ในระบบริการสาธารณสุขโดยใช้
เป็นวิชาแกน
หลักฐานเชิงประจักษ์
2. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3. การจัดทาวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพของพื้นที่

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การปรับโครงสร้างหลักสูตรใน
มคอ.2
2. จานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
3. จานวนวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพของพื้นที่
6. พัฒนาหลักสูตรให้มีการทางาน 1. การจัดการสอนทีเ่ น้นทักษะ
1. จานวนรายวิชาที่มีทักษะ
ในระบบบริหารสาธารณสุขโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทางานร่วมกับทีมสุขภาพและ
ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบเป็นความ
ภาคส่วนอื่นในพื้นที่
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาเกี่ยวกับ
รับผิดชอบหลักและความ
แนวคิดการทางานระหว่างวิชาชีพ
รับผิดชอบรองใน มคอ.2
(Inerprofessional
2. คาอธิบายรายวิชา 551521 การ
Collaboration)
ส่งเสริมสุขภาพ
3. เพิ่มรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร 3. คาอธิบายรายวิชา 551541 การ
มนุษย์เพื่อการสร้างแนวคิดในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทางานร่วมกับวิชาชีพและภาค
สุขภาพ
ส่วนอื่น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน เวลา ราชการปกติ
- วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วัน เวลา นอกเวลาราชการ
- วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคการศึกษา วัน เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษา วัน เวลา นอกเวลาราชการ
- ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
หรือผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
3) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1 และ 2 ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณา
ให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใน
การศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์
2) ขาดทั ก ษะการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
1. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น
1. จัดให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา
ทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใน
ของมหาวิทยาลัย
การศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์
2. มอบหมายให้นิสิตอ่านเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการอ่านและการแปล
2. ขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง
1. จัดให้นิสิตเข้ารับการอบรมการสืบค้นข้อมูล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จาเป็นต้องใช้ในการศึกษา
และฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ค้นคว้า ในการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าในปีการศึกษา
ชั้นปี
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
รวม
30
60
60
60
60
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
30
30
2.6 งบประมาณดาเนินการ
2.6.1 ประมาณการรายรับ: คานวณจากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (ในเวลาราชการ) 120,000 บาท
ชั้นปีละ 10 คน และคานวณจากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (นอกเวลาราชการ) 150,000 บาท ชั้นปีละ 20 คน
ปีการศึกษา
รายการ
2560
2561
2562
2564
2565
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
2) ค่าสมัครสอบ
160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
คงเหลือประมาณการรายรับ 2,632,000 2,632,000 2,632,000 2,632,000 2,632,000
(หลังหักสัดส่วนเข้ามหาวิทยาลัย)

รวม
หมายเหตุ

2,463,000 2,463,000 2,463,000 2,463,000 2,463,000

* คานวณจากจานวนนิสติ (ในเวลาราชการ) ชั้นปีละ 10 คน (20 คน) และจานวนนิสติ (นอกเวลาราชการ)
จานวน 20 คน (40 คน)
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2.6.2 ประมาณการรายจ่าย: (ให้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี) หน่วย: บาท
รายการ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1) งบประมาณเงินรายได้
1.1) งบบุคลากร
688,800
730,200
773,200
819,600
868,800
1.2) งบดาเนินงาน
1,138,600 1,138,600 1,138,600 1,138,600 1,138,600
1.3) งบลงทุน
260,900
260,900
260,900
260,900
260,900
1.4) งบเงินอุดหนุน
142,500
142,500
142,500
142,500
142,500
รวม
2,230,800 2,272,200 2,315,200 2,361,600 2,410,800
หมายเหตุ

* คานวณจากจานวนนิสติ (ในเวลาราชการ) ชั้นปีละ 10 คน (20 คน) และจานวนนิสติ (นอกเวลาราชการ)
จานวน 20 คน (40 คน)

2.6.3 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 38,700 บาท ต่อคน / ปีงบประมาณ
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ ชาติ โดยให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 และข้อบังคับของสถาบันที่รับเทียบโอน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ดังนี้
ลาดับ
รายการ
ที่
1
งานรายวิชา (Course Work) ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 วิชาแกน
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
3
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558
แผน ก แบบ ก2
12
12
36

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก2
27
18
6
3
12
1
39
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนตามแผน ก แบบ ก2
1) วิชาแกน
551514
ชีวสถิติสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
Biostatistics for Public Health Research
551515
การบริหารสาธารณสุข
Public Health Administration
551516
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational Health
551517
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
Behavioral Sciences and Health Education
551518
วิทยาการระบาด
Epidemiology
551591
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
2) วิชาบังคับ
551521
การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
551522
ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
Population and Reproductive Health

จานวน 18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน 6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า จานวน 3 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
551536
ระบาดวิทยาเชิงสังคม
3(2-2-5)
Social Epidemiology
551537
นโยบายและการปฏิรูประบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Policy and Health System Reform
551538
การบริหารความปลอดภัยในที่ทางาน
3(2-2-5)
Safety Management in Work Place
551539
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
Environmental Health Management in Community
551540
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Human Resources Management in Health Care
551541
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Environmental Toxicology in Public Health
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551542
551543
551544
551545
551546

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
การพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข
Public Health Innovation Development
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
Health Promotion in Community
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุข
Public Health Geographic Information Systems
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
Aging Health Care in Community

4) วิทยานิพนธ์
551581
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
551582
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
551583
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
551592
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)

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

ไม่น้อยกว่าจานวน 12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวน 1 หน่วยกิต
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

551514
551517
551518
551591
551592

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสถิติสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
Biostatistics for Public Health Research
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
Behavioral Sciences and Health Education
วิทยาการระบาด
Epidemiology
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
รวม

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

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
551515 การบริหารสาธารณสุข
Public Health Administration
551516 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational Health
551521 การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
551522 ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
Population and Reproductive Health
551581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
551XXX วิชาเลือก
Elective Course
551582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
551583 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
รวม

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
551514

ชีวสถิติสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Biostatistics for Public Health Research
การแจกแจงความน่ าจะเป็น และการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิพากษ์สถิติที่ใช้ใน
งานวิจัย
Probability distribution and sampling distribution, Parameter estimation and
hypothesis testing using parametric and non-parametric statistics, the relationship between
the variables and regression analysis, using statistical software for data analysis, presenting
data analysis, criticizing statistics used in research
551515

การบริหารสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
แนวคิดการบริหารและการสาธารณสุข จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข หลักการและ
กระบวนการบริหารงานทั่วไปเพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสาธารณสุข บทบาททักษะและภาวะผู้นา
ของผู้บริหารยุทธศาสตร์และการวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒ นาระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข การเงิน และงบประมาณ การติดต่อ สื่ อสาร การสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตร การนิเทศงาน การติดตามควบคุมกากับ การประเมินและการรายงานผล การอภิบาล
ระบบสุขภาพ เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการบริหาร การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบริหารงานสาธารณสุข และ
ประยุกต์กระบวนการแก้ปัญหาและเทคโนโลยีการบริหารเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขทุกระดับ
Concepts of administration and public health, ethics in health professionals,
principles and processes of general administration for application in developing public
health, roles, skills and leaderships of administrator, strategy and planning, organizing,
directing, human resources management, development of information system, health
economics, finance and budgeting, communication, networks and partnerships building,
supervision, monitoring and controlling, evaluating and reporting, health care governance
new administrative techniques applying for analysis a problem in public health
administration, application the solution process and technology of management to improve
public health at all levels
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551516

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Environmental and Occupational Health
หลั กการและแนวคิดทางนิ เวศวิท ยาและอนามัยสิ่ งแวดล้อม หลั กการและแนวคิดสุ ขาภิบาล
อาหารและความปลอดภัย การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค ระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัด
สุขาภิบาลที่พักอาศัย และสภาพสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการการประเมินความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวคิดและความสาคัญของ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่ อสุขภาพ หลักการควบคุม
และป้องกันอันตรายในสถานประกอบการประเด็นปัญหาใหม่ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยการ
เตรียมการและรองรับภัยพิบัติ
Principles and concepts of ecology and environmental health, principles and
concepts of food sanitation and food safety, insects and animals carrier control, solid waste
management system, housing sanitation and environmental pollution, environmental policy,
concepts and principles in risk assessment in environmental health, environmental impact
assessment, concepts and importance of occupational health and safety, hazardous working
environments, principles of control and prevention of hazards due to working environment,
new problem issues in environmental health and occupational health, preparatory and
supporting disaster
551517

พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
3(2-2-5)
Behavioral Sciences and Health Education
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุขและ
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมสุขภาพ จุดมุ่งหมายของ
สุขศึกษา บทบาทของสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข แนวคิด แบบจาลอง ทฤษฎีทางสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผน การดาเนินงานและ
การประเมินผลโครงการสุขศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษา
Situation and trend in public health problems, causal analysis of problems in
public health and health behaviors, concepts of health education, behavioral sciences and
health behaviors, aims of health education, role of health education in public health solving,
concept, model, and theories of health education and behavioral sciences, and the
application for changing health behaviors, planning, implementing, and evaluating health
education program, research and development of innovations in health education
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551518

วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
แนวคิด ความสาคัญและขอบเขตของระบาดวิทยา ตัวชี้วัดของการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิด
โรคและกระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ หลักการและกระบวนการป้องกันโรคในระดับบุคคลและชุมชน การวัด
ความถี่และความสัมพันธ์ของการเกิดโรค โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้า การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา การนาหลักการและวิธีการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในงาน
สาธารณสุข
Concepts, Significance and scope of epidemiology, disease indicators, natural
history of discuses and disease proven in human, concepts and progress in disease
prevention for individual and community, measurement of frequency and association of
disease, emerging and reemerging disease, Epidemiological surveillance and investigation,
study design in epidemiology, and the application of principle and epidemiology in public
health
551521

การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Promotion
แนวคิด หลักการการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธการส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล วิธีการส่งเสริมสุขภาพรายกลุ่ม การส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางาน การส่งเสริมเสริมสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพตามวัย
การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม วิถีชีวิตสุขภาพ การเคลื่อนไหวออกแรง อาหารส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ความเครียด การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน อุบัติเหตุ สุรา บุหรี่ การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ สมรรถนะของนัก
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ การทางานส่งเสริมสุขภาพภายใต้หลักการทางานระหว่างวิชาชีพ และการ
ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ
Concepts and Principles of health promotion, health promotion strategy, planning
and evaluation of health promotion, health promoting individual, group health and health
promotion in the community, health promotion in the workplace, promoting health in
schools, promoting healthy by age groups, holistic health promotion, healthy lifestyle
physical activity, healthy food, stress management reducing risk factors, accidents, alcohol,
cigarettes, conducting. Health promotion innovative, competency of public health
professionals in health promotion, health promotion practive through interprofessional
collabation, evaluation of health promotion
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551522

ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
Population and Reproductive Health
สถานการณ์ ทางประชากร การเปลี่ ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อสุ ขภาพ ปัญ หาทาง
ประชากรและอนามัย การเจริญ พัน ธุ์น โยบายทางประชากรและอนามัยการเจริญ พันธุ์ สิทธิการเจริญ พัน ธุ์
ปั ญ หาการมี เพศสั มพั น ธ์ก่อนวัย อัน ควร การตั้ งครรภ์ไม่พ ร้อ ม การเข้าถึงบริการคุมกาเนิด โรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การเข้าถึงบริการและการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวิจัยทางประชากร
และอนามัยการเจริญพันธุ์
Situation of population, population change and impact ion health, problems on
population and reproductive health, policy of population and reproductive health,
reproductive rights, problems of premarital sex, undesired pregnancy, family planning
accessibility, sexual transmitted diseases and AIDS, service accessibility and reproductive
healthcare services, research in population and reproductive health
551536

ระบาดวิทยาเชิงสังคม
3(2-2-5)
Social Epidemiology
แนวคิดและทฤษฎีทางระบาดวิทยาเชิงสังคม และการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ข้อมูลทางระบาดวิทยา การนาข้อมูลทางระบาดวิทยา
มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยชุม ชน การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุและการวางแผนแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
Concept and theory in social epidemiology and the application for public health planning
and problem solving in community, investigation of epidemiology, epidemiological
information, the application of epidemiological information for community diagnosis,
problem identification, analysis of causation, and planning for problem solving in community
551537

นโยบายและการปฏิรูประบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Policy and Health System Reform
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายสุขภาพของ
ภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การจัดการนโยบายสุขภาพ การประเมินผลการใช้นโยบาย
สุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพและระบบสุขภาพเชิงเปรียบเทียบ ผลกระทบจากการปฏิรูประบบสุขภาพ
Concepts, theories of health policy, factors influencing health policy process
among public and private sectors, health policy analysis, health policy management,
assessment of health policy utilization, health care reform and comparative health systems,
and impacts of health care reform
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551538 การบริหารความปลอดภัยในที่ทางาน
3(2-2-5)
Safety Management in Work Place
ความรู้ ทั่ ว ไปในการบริ ห ารงานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การสอบสวนและวิเคราะห์
อุบัติเหตุ การบริห ารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ความปลอดภัยเชิงระบบ การจัดการความเสี่ยง การบริหาร
จัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางาน เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน ระบบการจัดการความปลอดภัย
Fundamental in occupational health and safety management, investigation and analysis
of an accident, management for detriment control, safety system, risk management, personnel
safety equipment and emergency equipment management, human behavior and safety behavior
in working condition, safety promotion technique in working and safety management system
551539

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
Environmental Health Management in Community
แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ระบบ การค้นหาปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศักยภาพ
และสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การวางแผนควบคุม จัดการและประเมินผลด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม
ได้แก่มลพิษทางอากาศ ทางเสียง ทางน้า ขยะมูลฝอยในชุมชน ปัญหาด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
การจัดหาน้าสะอาด ระบบประปาและสุขาภิบาล
Principles and concepts in system analysis, potential and situation of
environmental health, planning controlling managing and evaluating in environmental health
such as air pollution noise pollution water pollution, community waste, problem of chemical
toxic and hazardous waste, water supply, tab water and sanitation
551540

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Human Resources Management in Health Care
ระบบสุขภาพและส่วนประกอบของระบบสุขภาพ แนวคิดและสถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพ
ของประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และกาลั งพั ฒ นา การสรรหาและคั ดเลื อก การวางแผนพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
การท างานร่ว มกัน ระหว่างวิช าชีพ วิธีก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ค่าตอบแทนและสิ ทธิป ระโยชน์ ความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
Health system and components of health system, concepts and situation of
health care workforce in developed and developing country, recruitment and selection,
human resource development, interprofessional, collaboration methods in developing of
health care workforce, compensation and benefit, occupational health and safety of health
care workforce, retention of health care workforce
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551541

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Environmental Toxicology in Public Health
ความรู้เบื้องต้นทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบจากการรับสัมผัสสารเคมีใน
มลพิษสภาวะแวดล้อม กลไกการเกิดพิษและผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีในมล พิษ
สภาวะแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงในงานสาธารณสุข แนวทางการจัดการปัญหาเกี่ยวกับมลพิษสภาวะ
แวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษสภาวะแวดล้อม
An overview of environmental toxicology, impacts of human exposure to toxic
substances, toxin mechanisms of action and potential adverse health effects, risk assessment
in public health practice, management of toxic pollutants, legislation on toxic pollutants
551542

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3(2-2-5)
Environmental and Health Impact Assessment
หลั กการและแนวคิ ดการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ องค์ป ระกอบของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเขียนรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในงานทางด้านสาธารณสุข
Principles and concepts of environment and health impact assessment (EHIA),
Components of EHIA, Analysis of environment and health impact, Writing in EHIA Report,
Applying EHIA in public health
551543

การพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Innovation Development
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ นวัตกรรม วิวัฒ นาการนวัตกรรมสาธารณสุ ขไทย แนวคิดนวัตกรรม
สาธารณสุขไทย นวัตกรรมสาธารณสุขไทยสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒ นา
นวัตกรรมทางการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์
ปัญหานวัตกรรมสาธารณสุข บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขกับนวัตกรรมสาธารณสุข
Introduction to innovation, evolution of Thai health Innovation, Thai innovative
health concepts, public health, Thai innovation to health for all, the importance and
necessity of innovation in public health, the development of innovative for public health,
health strategy innovative health analysis role of public health academician and health
innovation
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551544

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
3(2-2-5)
Health Promotion in Community
แนวคิด ทฤษฎีของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ นโยบาย
กลยุทธ์ มาตรการและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมศักยภาพชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาพ
Concepts, theories of health promotion, focusing on promoting prevention in primary
care policy strategy measures and procedures for health promotion, holistic health care,
community empowerment, The participation of the community in health promotion, Social
networks health promotion
551545

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Geographic Information Systems
พัฒนาการของศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์การแพทย์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานสาธารณสุข
แนวคิดเกี่ยวกับ สถานที่และพื้ น ที่ ภูมิศาสตร์การแพทย์ในงานสาธารณสุ ข ข้อมู ล เชิงพื้น ที่และการจัดการ
ฐานข้อมูลสาธารณสุ ขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การทาแผนที่ด้านสาธารณสุ ข การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข
The development of medical geography, geographic information systems in
public health, concepts of place and space, medical geography in public health, spatial data
and public health geographic, information system database management, mapping public
health information, applications of geographic information systems in public health
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551546

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
3(2-2-5)
Aging Health Care in Community
ความหมายและความสาคัญของการดูแลผู้สูงอายุ สถานการณ์ของผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุละการจัดที่อยู่
อาศั ย ของผู้ สู งอายุ สั ม พั น ธภาพทางสั งคมของผู้ สู งอายุ บทบาทของชุ มชน สมาชิ กในครอบครัว และนั ก
สาธารณสุขในการดูแลผู้สูองอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุ ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้สูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นโยบายระดับโลกและ
นโยบายระดับชาติในการดูแลผู้สูงอายุ
The meaning and importance of caring for the elderly,. The situation of the
elderly, both globally and nationally, Changes in body and mind of the elderly. Environment
of the elderly and the residence of the elderly, Social relationships of the elderly, The roles
of the community family members and health officers care old people, Social change, the
adaptation of the elderly, Needs and expectations of older people, Social support of seniors,
Quality of life of elderly Global policy and national policy on care for the elderly
551581

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์ /หั ว ข้ อ วิท ยานิ พ นธ์ พั ฒ นาเอกสารแสดงความคิ ด รวบยอดเกี่ย วกั บ วิท ยานิ พ นธ์ และจั ด ท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
The elements of thesis or thesis examples in the related field of study,
determining thesis title, developing concept paper, and preparing the summary of literature
and related research synthesis
551582

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Developing research instruments and research methodology and preparing thesis
proposal in order to present it to the Graduate school
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551583

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A2
เก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Collecting data, analyzing data, preparing progress report in order to present it to
the thesis advisor, and preparing full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria
551591

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
ความหมาย ประเภทและกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัยการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และจริยธรรมการ
วิจัย
Meaning, and aims of research, types and research methodology, review
literature, research questions, variable and hypothesis, instrument development, data
collection, data analysis, writing of research proposal and report, writing manuscript for
publication, research utilization and research ethics
551592

สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar (Non-Credit)
การศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่น่าสนใจ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
และระดับพื้นที่ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง กาหนดประเด็นและหัวข้อปัญหาสาธารณสุข ที่สนใจ
และนาเสนอ
Studying, searching public health Problem issues in international, national, and
regional levels, reviewing literatures and related articles, formulating issues and topic of
public health problems of interest and presentation
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่หนึ่ง คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละหลักสูตร หรือสาขาวิชา (รหัส 3 ตัวแรก)
551 หมายถึง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ความหมายเลขสามตัวหลัง
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา เริ่มต้นด้วยเลข 0
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมู่สาขาวิชา ดังนี้
เลข 1 และ 2 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 3, 4 และ 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลข 9
หมายถึง การศึกษาอิสระ การสัมมนา วิจัย
เลขหลักร้อย : แสดงชั้นปีและระดับ สาหรับความหมาย
เลขหลักร้อย มหาวิทยาลัยกาหนดให้
เลข 5
หมายถึง ระดับปริญญาโท

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

1

นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3 6401 0045x xx x

รองศาสตราจารย์

2

นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
3 5299 0021x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วจิ ิตร
3 6409 0019x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2552
2542
2536
2551
2541
2537
2532

ภาระงานสอน
(ชม./ สัปดาห์)
หลักสูตร
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้แล้ว

6.90

6.90

7.03

7.03

4.13

4.13
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

-2-

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชา
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
ส.ด.
ศศ.ด.
วท.ม.

1

นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3 6401 0045x xx x

รองศาสตราจารย์

2

นายธนัช กนกเทศ
3 6604 0005x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
3 5299 0021x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
5 1206 9902x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

B.Sc.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พัฒนาสังคม
สาธารณสุขศาสตร์ (บริหาร
สาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
Pharmacy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2559
2549
2542

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Nottingham

2534
2534
2551

Medical Biochemistry
(First Class Honours)
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
ประชากรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
สุขศึกษา

University of Birmingham

ไทย
ไทย
สหราช
อาณาจักร
สหราช
อาณาจักร
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2529

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร
ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว

6.90

6.90

5.03

5.03

6.20

6.20

7.03

7.03

10.10

10.10
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นางสาวชญานินท์
ประทุมสูตร
3 5302 0017x xx x

3

สศ.บ.
ส.บ.
Ph.D.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระงานสอน
(ชม./ สัปดาห์)

2547
2552
2542
2536
2541
2535

-3-

สาขาวิชา
ที่
6

ชื่อ – สกุล
นางปัทมา สุพรรณกุล
3 6099 0078x xx x

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
ป.พส.

7

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
3 6409 0019x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.
ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

นางสาวสุภาภรณ์
สุดหนองบัว
3 4399 0006x xx x
10 นายจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
3 1005 0415x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
พย.บ.
ส.ด.
วท.ม.
สศ.บ.

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ (บริหาร
สาธารณสุข)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
Medical Science

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2550
2541

วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์
Tokyo Medical and Dental
University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์
Massey University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2525

ญี่ปุ่น

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เคมี
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
Health Sciences
เวชศาสตร์ชุมชน
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตร
ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว

9.30

9.30

2555

3.73

3.73

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2559
2544
2551
2541
2537
2532

4.13

4.13

นิวซีแลนด์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2554
2541
2537
2557
2548

10.30

10.30

5.23

5.23

ไทย

2542
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8

นางสาวศันสนีย์
เมฆรุ่งเรืองวงศ์
3 1012 0042x xx x

ประเทศ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระงานสอน
(ชม./ สัปดาห์)

-4-

สาขาวิชา
ที่

ชื่อ – สกุล

11 นางสาวจุฑารัตน์
รักประสิทธิ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.

อาจารย์

13 นางสาวพัฒนาวดี
พัฒนถาบุตร
3 1014 0067x xx x

อาจารย์

14 นางสาวพันธ์ทิพย์
หินหุ้มเพ็ชร
1 6599 0011x xx x
15 นางสาววธู
พรหมพิทยารัตน์
3 6508 0027x xx x
16 นายวุฒิชัย จริยา
3 6498 0007x xx x

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.
ส.ม.
ภ.บ.
DHSM.
M.P.H.
ส.บ.

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Globol Health
Enterpreneurship
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
Public Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Public Health
Health system Development
รัฐศาสตร์
เวชนิทัศน์
Environmental Toxicology
ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 1)

Tokyo Medical and Dental
University
มหาวิทยาลัยมหิดล

ญี่ปุ่น

2559

ไทย

2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2552
2541
2536
2556
2549
2542
2538
2557
2551

Pharmaceutical sciences
สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชศาสตร์
Health Service Management
Health system Development
สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ 1)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of New England
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย

2550
2547
2541
2557
2550
2548

หลักสูตร
ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว

7.87

7.87

9.17

9.17

2.83

2.83

6.21

6.21

4.50

4.50

2.40

2.40
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12 นางสาวพีรญา อึ้งอุดรภักดี
3 3401 0068x xx x

วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.P.H.
ศศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระงานสอน
(ชม./ สัปดาห์)

-5-

สาขาวิชา
คุณวุฒิ
การศึกษา

17 นางสาวสรัญญา ถี่ป้อม
3 6605 0036x xx x
18 นางสาวสุพัฒนา คาสอน
3 6599 0008x xx x

อาจารย์

19 นายอาจินต์ สงทับ
3 9303 0023x xx x

อาจารย์

20 นางอาทิตยา วังวนสินธุ์
3 6409 0003x xx x

อาจารย์

วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
สศ.บ.
ส.ด.
ส.ม.
ส.บ.

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา
Nursing
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาล
Tropical Medicine
Epidemiology
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2556
2547
2548
2535
2519
2552
2541
2553
2557
2547
2537

หลักสูตร
ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว

4.22

4.22

5.55

5.55

9.90

9.90

4.53

4.53
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ที่

ภาระงานสอน
(ชม./ สัปดาห์)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
-ไม่มี5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ เป็นการทาวิจัยที่ถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสาธารณสุข ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี หน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ควบคุม การท าวิท ยานิ พ นธ์ของนิ สิ ต แต่ล ะคนจนแล้ ว เสร็จ พร้อมเรีย บเรียงเขี ยนเป็ น รูป เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์
ตลอดจนตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการประเภทต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. นิ สิ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะด้ านการวิ จั ย สามารถวางแผนการวิ จั ย เข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัย และสามารถแก้ปัญหางานวิจัยอย่างเป็นระบบ
2. นิสิตมีองค์ความรู้จากการวิจัย โดยสามารถสืบ ค้นข้อมูล และประเมินผลความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒ นาการใหม่ๆ ในสาขาวิชานามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของ
ตนเองได้
3. นิ สิ ต สามารถรวบรวมข้อมูล เพื่ อศึกษา คิ ดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ วางแผนและแก้ปั ญ หา
งานวิจัย โดยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
4. นิสิตสามารถจัดทาโครงร่างงานวิจัย นาเสนอโครงร่างงานวิจัย ดาเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพทางด้ านสาธารณสุขในการยืนยันองค์
ความรู้และสร้างองค์ความรู้จากการทาวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
5.5 การเตรียมการ
นิสิตมีกระบวนการเตรียมการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
5.5.1 นิสิตหาหัวข้องานวิจัยที่สนใจ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารย์ปรึกษาร่วม) 1 – 2 ท่าน
5.5.2 นิสิตเขียนโครงร่างงานวิจัยภายใต้การแนะนาจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

- 33 -

5.5.3 นิสิตนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และได้รับการอนุมัติการทาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 นิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อรองรับจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.5.5 นิสิตดาเนินการตามแผนในโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 โครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.6.2 นิสิตดาเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากได้รับอนุมัติทาวิจัยไม่
น้อยกว่า 90 วัน และจะต้องดาเนินการขอสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน
5.6.3 นิ สิ ต จะต้ อ งรายงานผลการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ กั บ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ทราบ หลั งวัน สอบ
ภายใน 2 สัปดาห์
5.6.4 ระหว่างภาคการศึกษานิสิตยังมิได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา ตามกาหนดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.6.5 ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress Report) ผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาประเมินผลตามคาอธิบายรายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และวิชาการ

มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

-

-

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีภาวะผูน้ าและสามารถชีน้ าทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข

-

สามารถแสวงหาความรู้ในด้านวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
เป็นเครื่องมือในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

-

มีความสามารถในการเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพและ
ภาคส่วนอื่นในพื้นที่

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
วิชาชีพ และวิชาการ รวมถึงมีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเสริมสร้างความรับผิดชอบในฐานะนักสาธารณสุขที่ดี และ
นักวิชาการที่ดีของสังคม
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสแก่นิสิตในการบริหารเวลา และ
สนับสนุนให้นิสิตทาการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสนับสนุนให้ นิสิต
ทาการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนา/นาเสนอผลงานวิจัย
ในระดับเขตและระดับประเทศ
มีรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากย์ เพื่อฝึกฝน และเสริมสร้าง
ทักษะให้แก่นิสิต
การเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ติ เรียนรู้จากประสบการณ์การ
ทางานจริง และการเรียนที่ใช้วจิ ัยเป็นฐาน
การเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ติ มีภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิงานที่
สร้างสรรค์และทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
จัดการเรียนการสอนให้มีการนาเสนอประเด็นท้าทายใหม่ๆ
ทางด้านสาธารณสุข
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการมอบหมายงาน และการ
นาเสนอบทความวิจัยที่ค้นคว้าจากฐานข้อมูลสากล
จัดการเรียนการสอนบางหวัข้อในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
สนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการพัฒนาภาษาอังกฤษตามความสนใจที่
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
สนับสนุนนิสิตเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่จัดขึ้น
โดย CITCOM, สานักหอสมุด เช่น การใช้ website การสืบค้น
ข้อมูล การใช้โปรแกรม endnote การจัดระบบเอกสารสารบัญ
ด้วยโปรแกรม word เป็นต้น
การเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นทีม และการทางาน
ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
การวิจัยที่แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
3) มีจริยธรรมในการทาวิจัยและงานวิชาการ
4) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
5) ชี้นาความถูกต้อง แก้ไขปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมของสังคม
6) สามารถปกป้องสิทธิของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มประชากร
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุม
ประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการทางานและการดารงชีวิต
2) ปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ โดยไม่ลอกเลียนผลงานวิจัยและ
สิ่งพิมพ์ของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง และนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน อีกทั้งให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุ่มเพื่อน อาจารย์ โดย
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประเมินจะคลอบคลุมถึง การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น
2) มีเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการจากผลงานทางวิชาการของ
นิสิตและตรวจสอบผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึงการตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน การทางาน การเข้าร่วม
กิจกรรม และการสอบ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม
2) มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยทางการสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
3) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา
4) สามารถประยุ กต์ใช้ความรู้ในเรื่องการสาธารณสุ ข ในการบริห ารจัดการเพื่อพั ฒ นา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ตาม
สภาพการณ์ปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่
2) เน้ นการสอนโดยให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้
ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน และชุมชน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุม การประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนใน
ห้ องเรี ยนและการเรี ยนด้ วยตนเอง เช่ น การสอบวัดความรู้ โดยใช้ ข้ อสอบ การรายงานการศึ กษาค้ นคว้า การ
วิเคราะห์กรณี การนาเสนอปากเปล่า
2) ประเมินการนาทฤษฎีไปประยุกต์ ใช้การสอบประมวลความรู้ การสอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ ความรู้จ ากศาสตร์ทางการสาธารณสุ ขและศาสตร์อื่ นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา
2) สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สาหรับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน
4) สามารถวิเคราะห์ วางแผน กากับ และประเมินผล โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่
ซับซ้อนของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา
ได้แก่
1) การสอบวัดความสามารถที่เกิดจากกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน การประเมินจากผลงานที่ เกิดจากการใช้
กระบวนการแก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางสุขภาพ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และ
การสัมมนา
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
และทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย ในการดาเนินงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง
2) มี ความสามารถในการบริหารจั ดการ แก้ ปั ญหาที่ ยุ่ งยากซั บซ้ อนได้ อย่ างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานและร่วมทางานเป็น
ทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
2.4.2 กลยุ ทธ์ การสอนที่ ใช้ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) การสอนที่ เน้ นการมี ปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างผู้ เรี ยนกั บผู้ เรี ยน ผู้ เรียนกั บผู้ สอน ผู้ เรี ยนกั บ
ผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการ
เป็นผู้นาและผู้ตาม
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้ทานเป็น
ทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามในสถานการณ์การ เรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์
2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทางานของตนเอง การทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนามาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ ได้
2) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
3) สามารถเสนอรายงานทั้ งในรูปแบบที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการโดยใช้ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ สถิติทางสุขภาพ
2) การจัดกิจกรรมสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) ฝึกทักษะการนาเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่
นาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียนการฟัง
2) การทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทารายงานกรณี และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัย และการนาเสนอผลงานที่จัดทาตามที่ได้รับมอบหมาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5

6

1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

1

2

3
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551514 ชีวสถิติสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
551515 การบริหารสาธารณสุข
551516 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
551517 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
551518 วิทยาการระบาด
551521 การส่งเสริมสุขภาพ
551522 ประชากรและการอนามัยเจริญพันธ์
551536 ระบาดวิทยาเชิงสังคม
551537 นโยบายและการปฏิรูประบบสุขภาพ
551539 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
551540 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
551541 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในทางสาธารณสุข
551542 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
551543 นวัตกรรมสาธารสุข
551544 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
551545 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุข
551546 การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชน

4

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
551593
551592
551581
551582
551583

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2

4

5

ความรู้
6

1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

1

2

3
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
3) มีจริยธรรมในการทาวิจัยและงานวิชาการ
4) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
5) ชี้นาความถูกต้อง แก้ไขปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมของสังคม
6) สามารถปกป้องสิทธิของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มประชากร
2. ความรู้
1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม
2) มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยทางการสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
3) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องการสาธารณสุข ในการบริห ารจัดการเพื่อพัฒ นาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชากร
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้จ ากศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา
2) สามารถบูรณาการความรู้จ ากทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค สาหรับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน
4) สามารถวิเคราะห์ วางแผน กากับ และประเมินผล โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และ
ทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย ในการดาเนินงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง
2) มีความสามารถในการบริหารจัดการ แก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็น ผู้นาได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานและร่วมทางานเป็นทีม
กับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนามาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ ได้
2) สามารถสื่ อสารข้อมูล อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพเหมาะสมกับ กลุ่ มบุ ค คลต่างๆ ทั้ งในวงวิช าการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
3) สามารถเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรให้มีหน้าที่ดาเนินการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจทานผล
สอบวิพากษ์เกรด และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนิสิต โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน
1.1.2 ผู้รั บ ผิดชอบรายวิช าและอาจารย์ผู้ ส อนร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิ สิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนดให้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดทาและส่งข้อสอบในรายวิชาตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนด
1.1.3 คณะกรรมการหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม เพื่ อ การวิ พ ากษ์ ข้ อ สอบในแต่ ล ะรายวิ ช าโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเพื่อให้ข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
1.1.4 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิชาจัดส่ งข้อสอบที่วิพ ากษ์แล้ ว ให้ คณะกรรมการหลั กสู ตรเพื่ อ
ดาเนินการประสานการจัดพิมพ์ข้อสอบ
1.1.5 คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรควบคุมติดตามเพื่ อให้ มีการสอบตามกาหนดไว้ในแต่ล ะ
รายวิชาและประมวลให้ทันตามกาหนด
1.1.6 คณะกรรมการประจาหลักสูตรนาผลสอบของนิสิตมาพิจารณาในทุกรายวิชาว่านิสิตสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดของรายวิชาเพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชาและมีการจัด
สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อนาเสนอการประเมินนิสิตในภาพรวมรายบุคคล
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสอบ
12.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตรดาเนินการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้ อสอบเพื่อ
นาผลมาปรับปรุงข้อสอบในแต่ละรายวิชาและรายงานให้คณะกรรมการวิชาการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
รับทราบ
12.2 คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อดาเนินการวิพากษ์เกรดก่อน ดาเนินการส่ง
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์และงานทะเบียนฯให้ทันเวลา
1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กาหนดให้หน่วยวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทาการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ แล้วนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) สภาวะการได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมินจากมหาบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา
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2) ความพึงพอใจของมหาบัณ ฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลั กสูตรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ พร้ อ มกั บ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการปรับ ปรุงห ลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้ อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวัง หรือต้องการจากหลักสูตรนาไปใช้ในการปฏิบัติในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
1.4 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกาหนด
2) ลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ในระบบ 4 แต้ม
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสาขานั้นๆ หรือการ
น าเสนอต่อที่ป ระชุมวิช าการที่ มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่ นกรอง
(peer review) ก่อนการตีพิมพ์
2. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่ง
การกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ ไม่มีค่าลาดับขั้น
และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
2.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(Excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(Very good)
3.50
B
ดี
(Good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(Fairy good)
2.50
C
พอใช้
(Fair)
2.00
D+
อ่อน
(Poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(Very poor)
1.00
F
ตก
(Failed)
0.00
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2.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(Withdrawn)
2.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
(In progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชา นิสิตจะต้องได้ค่าลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้าอีก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/
สัมมนา และวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศหรือแนะแนวที่ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ
1.2 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒ นาอย่างทั่วถึงในด้ านจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่ทันสมัยใน
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.2.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.2.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.3 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ
1.2.4 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ
1.2.5 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน
1.2.6 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนผู้บริหาร
และผู้เรียน
2.3 สนับ สนุ นอาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.4 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.5 กาหนดให้มีการวิจัยในห้องเรียน หรือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด PDCA เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
2.6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับ มาตรฐานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทาและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ ที่ ป รึ กษาและคณะกรรมการที่ ป รึกษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ค วบคุ ม การจัด การเรีย นการสอน
วิทยานิ พนธ์และการประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาที่มีความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารสาธารณสุขและการวิจัยขั้นสูง ผลจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ผ่าน
มาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี – ดีมาก ดังนั้น คณะฯจึงได้นาข้อมูลมาใช้ประกอบในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รให้ เป็ น ที่ ต้ องการและตอบสนองต่อ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ให้ ม ากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ปั ญ หา
สาธารณสุ ข ในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ตลาดแรงงานจึ ง ต้ อ งการดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและชี้นาสังคม เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
3.1.1 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นิ สิตทุกคน เพื่อดูแล ให้ การช่ วยเหลื อ
สนับสนุนให้นิสิต และเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบ
ข้อบั งคับ ให้ นิ สิ ตประสบความส าเร็จในการศึกษา มีการกาหนดตารางเวลาให้ นิสิ ตพบเพื่ อให้คาปรึกษา และมี
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่ให้บริการทางการศึกษาและอานวยความสะดวกให้แก่นิสิต
3.1.2 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหั วข้อวิทยานิ พนธ์ (Academic Advisor) โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย และวิชาการของอาจารย์ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต และ
แต่งตั้ง Academic Advisor เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไป ทาให้นิสิตได้ทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจ
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และได้ พั ฒ นามาตั้ งแต่ ต้ น โดยไม่ ต้ องเสี ยเวลา Review/ สื บค้ นข้ อมู ลใหม่ และเสี ยเวลาขอเปลี่ ยนที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ โดยมีกลไกสนับสนุนการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1) ก าหนดตารางให้ ค าปรึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์แ ก่ นั ก ศึ ก ษาตลอดระยะเวลาที่ ศึ กษาอยู่ใน
สถาบั นและกาหนดเวลาในการนัดหมายนิสิตพบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งคราว ทาให้นิสิตสามารถพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากขึ้น
2) จัดทาแบบรายงานและให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์เป็นประจา
ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมลงนามรับรองทุกครั้ง
3) เจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรรวบรวมปัญหาและสรุปความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตจากข้อ 2) และรายงานสรุปให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบ
4) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นรายบุคคล
5) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กรณีที่นิสิตที่
ผ่านการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องอื่น
6) หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถติดตามนิสิตให้มาดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ตามแผน
ที่ว างไว้ได้ ให้มีการนารายงานปั ญ หาดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา และมอบหมายรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการจัดทาหนังสือติดตามนิสิตไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นรายกรณี
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมิน ของอาจารย์ในแต่ล ะรายวิช าได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบ
คาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
และให้ ค ณะกรรมการอุท ธรณ์ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้รับ หนั งสื ออุ ท ธรณ์ โดย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ในคณะนั้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติกรอบอัตรากาลัง คณะจึงต้องกาหนด
แผนการรับอาจารย์ใหม่ และพิจารณาภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงคุณวุฒิ คือ ต้องสาเร็จการศึกษาทางสาธารณสุขหรือที่สัมพันธ์
กันในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย และมีคุณสมบัติอื่นๆ
ในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดั บปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยกาหนด เช่น ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ สาหรับการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้กาหนดอาจารย์ ที่
ปรึกษาต่อนิสิตในอัตราส่วน 1: 10 โดยมีขั้นตอนการรับอาจารยใหม่ ดังนี้
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1) คณะกรรมการวิชาการได้จัดประชุมวางแผนการรับอาจารย์ โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ทั้งด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย โดย
คานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาต้องเป็นระดับปริญญาเอกสาขาทางการสาธารณสุข และมีประสบการณ์การสอน
ในสถาบันการศึกษาทางการสาธารณสุข นอกจากนั้ น ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
2) หน่วยบุคคลของคณะฯ ทาหน้าที่ประกาศรับสมัคร และรวบรวมใบสมัคร เสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม
สาขาวิชา รองคณบดีฝ่ ายวิช าการและคณบดี ตามลาดับ เพื่อพิจารณาคุณ สมบัติเบื้องต้นของผู้ สมัคร หาก
เห็ น ชอบให้ เข้ารับ การคัดเลือก งานบุ คคลจาดาเนินการประสานคณะกรรมการและผู้ สมัครเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกตามวัน เวลาที่กาหนด
3) หน่วยบุคคลของคณะฯ ดาเนินการเรียกผู้สมัครเข้ารับการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลาดับ
4) คณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์ โดยให้คะแนนการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และ
สรุปผลการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5) หน่วยบุคคลของคณะฯ จะประสานเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบ และ
หากผ่านการคัดเลือกของคณะฯ ก็จะประสานการเข้ารับการคัดเลือกโดยทางมหาวิทยาลัยต่อไป
6) กรณีมหาวิทยาลัยประกาศผลให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก หน่วยบุคคลของคณะฯ จะประสาน
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการรายงานตัวและเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ใหม่ต่อไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน จะต้องประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการ
น าผลประเมิ น การสอนของอาจารย์ โดยนิ สิ ต และผลประเมินรายวิ ช าของทุ กภาคการศึกษา มาวิเคราะห์
เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน และเตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2.2 กรณีเปิ ดหลักสูตรใหม่ห รือปรับปรุงหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจาทุกคนจะต้องร่วมเป็น
กรรมการยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษมีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นิสิต ดังนั้นคณะจึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิ ทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์
พิเศษต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีข้อกาหนดเพิ่มดังนี้ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่อง
ที่ต้องการความเชี่ย วชาญพิเศษเท่านั้ น การพิจารณาจะต้องผ่ านการกลั่ นกรองของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน กลุ่มวิชาโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็น
ผู้เสนอความต้องการในการจ้ างและเสาะหาผู้มีคุณ สมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริห าร
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หลักสูตร จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แผน ก แบบ ก2
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) นิสิ ตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิช าการระดับชาติห รือระดับนานาชาติ และนาเสนอหั วข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
6) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
7) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
9) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ ผ ลงานหรือส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รั บการยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสาร หรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิช าการที่ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ห้ อ งสมุ ด สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสานักหอสมุดกลาง ที่มีหนังสือด้านการแพทย์ รวมถึง ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่
นิสิตสามารถสืบค้นได้ ดังนี้
6.2.1 รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical Science
Database)
1) Academic Search Complete
2) Access Medicine
3) ACS : American Chemical Society
4) ADIS online
5) Annual Reviews
6) A to Z search
7) CINAHL plus with Full Text
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8) CHE: PDF Dissertation Full Text
9) Emerald
10) H.W. Wilson
11) JoVE (Journal of Visualized Experiments)
12) Matichon e-Library
13) Micromedex
14) OVID
15) ProQuest Biology Journals
16) ProQuest Dissertations & Theses
17) ProQuest Science Journals
18) PubMed
19) SAGE Journals Online
20) Science/AAAS
21) ScienceDirect
22) SCOPUS
23) SpringerLink - Journal
24) Springer Protocols
25) ThaiLis Digital Collection (TDC)
26) UpToDate
27) Web of Science (ISI)
28) Wiley InterScience
6.2.2 รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social
Science Database)
1) ABI/INFORM Complete
2) Academic Search Complete
3) Asia this Week
4) A to Z search
5) CINAHL plus with Full Text
6) CHE: PDF Dissertation Full Text
7) Communication & Mass Media Complete
8) Education Research Complete
9) Emerald
10) H.W. Wilson
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11) JSTOR
12) Matichon e-Library
13) ProQuest Arts & Humanities Full Text
14) ProQuest Asian Business and Reference
15) ProQuest Dissertations & Theses
16) ProQuest Humanities Module
17) ProQuest Social Science Journals
18) SAGE Journals Online
19) ScienceDirect
20) SCOPUS
21) SpringerLink - Journal
22) ThaiLis Digital Collection (TDC)
23) Web of Science (ISI)
24) Wiley InterScience
6.2.3 รายชื่อ ฐานข้อมู ล ทั้ งหมดที่ ให้ บ ริก ารในกลุ่ ม สาขาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science
Technology Database)
1) Academic Search Complete
2) ACM Digital Library
3) ACS : American Chemical Society
4) Annual Reviews
5) AIP Journals Online
6) APS Journals Online
7) ASCE
8) ASME
9) A to Z search
10) CHE: PDF Dissertation Full Text
11) Computers & Applied Sciences Complete
12) H.W. Wilson
13) IEEE Xplore
14) JoVE (Journal of Visualized Experiments)
15) JSTOR
16) Matichon e-Library
17) ProQuest Agriculture Journals
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18) ProQuest Biology Journals
19) ProQuest Computing
20) ProQuest Dissertations & Theses
21) ProQuest Science Journals
22) ProQuest Telecommunications
23) SAGE Journals Online
24) Science/AAAS
25) ScienceDirect
26) SCOPUS
27) SpringerLink - Journal
28) Springer Protocols
29) ThaiLis Digital Collection (TDC)
30) Web of Science (ISI)
31) Wiley InterScience
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ บริ ก ารหนั ง สื อ และต าราที่ เกี่ ย วข้ อ ง และท าการ
ประสานงานกับสานักหอสมุดเพื่อจัดซื้อหนังสือและตารา โดยอาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็นให้กับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ นอกจากนี้ยังมีการจัดหา
ครุภัณฑ์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทางรังสีและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา โดยอาจารย์และนิสิ ต
ทุกชั้นปี ทุกปีการศึกษา จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้นาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอ
แก่ภาควิชา และคณะเพื่อพัฒนาต่อไป
สาหรับด้านครุภัณฑ์การศึกษาและโสตทัศนอุปกรณ์ ได้ มีการประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้ของอาจารย์ด้วย นอกจากนี้นักวิชาการของหน่วยวิชาการของคณะทาหน้าที่ประสานการประเมิน
ความเพียงพอเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิตทุกชั้นปีทุกปีการศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
น้อยตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สกอ.)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
X
X
X
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
X
X
X
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
X
X
X
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
X
X
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
วิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สกอ.)
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3
X

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้
อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนดใน มคอ.2 จะ
ถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
1 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยคนละ 1
80%
ครั้ง
2 นิสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
90%
1 ขึ้นไป (ต่อจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา)
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของรายวิชาบังคับทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา
60%
บรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษาของ
50%
หลักสูตร
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจั ดให้ มีก ารประเมิน รายวิช า ประเมิน การสอนและประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของแต่ ล ะรายวิช า
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
คาถามในชั้นเรียน หากพบปัญหาจะต้อ งปรับเปลี่ยนวิธีสอน และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายวิชาการ
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด
1.2.2 ผลการประเมิน (Feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิช า และสถานการณ์ของ
คณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิช า ตัวแทนผู้เรียน
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลัก สูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ป ระเมิ น ตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไว้ ในหมวด 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
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