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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 P/1(31/5/2020) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : 

W=รอสง 

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย  
S/ครั้งที่(Date) = สงไป สกอ.แลว (เม่ือวนัที่) 

E/คร้ังที่(date) =สงใหมหาวทิยาลยัแกไข 

A1/ครั้งที่(date)=หัวหนาฝาย (ตรวจสอบ)  

A2/ครั้งที่(date)=ผูอํานวยการกลุม (ตรวจสอบ)  

A3/ครั้งที่(date)=ผูอํานวยการสํานัก (ตรวจสอบ)  

A4/ครั้งที่(date)=รองเลขาธกิาร (ตรวจสอบ) 

P(date)=พิจารณาความสอดคลองและออกรหัสหลกัสูตรเรียบรอยแลว 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 5.3 ภาษาท่ีใช  

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  เอกสารประกอบการสอนและตํารา 

เปนตําราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเขาศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได  

5.5ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6การใหปรญิญาแกผูสําเร ็จการศ ึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต ิ/เห ็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.2 เริ่มใชหลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

6.3 ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย ในการประชุมคร ั้งท่ี 

6/2559 เม่ือวันท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6.4 ไดรับอนุมัต ิหลักสูตรจากสภาวิทยาลัย ในการประชุมคร ั้งท่ี 5/2559 

เม่ือวันท ี่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 6.5 ไดรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 

6.6 ไดรับอนุมัติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภา

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

6.7 ไดรับการเห็นชอบรับรองหลักสูตรจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการประชุมสภา

การสาธารณสุขชุมชน ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

6.8 ไดรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

6.9 ไดรับอนุมัติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภา

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

6.10 ไดรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 

6.11 ไดรับอนุมัติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ

สภาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  2 
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ความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทาง

สังคม 

ดังนั้นการพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพสูงตองทําใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ตามแผน

ยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุขระยะ 20 ป ตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะนําประเทศไทยกาวสู Thailand 

4.0 รองรับอนาคตท่ีมีความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุซ่ึงในป 2573 ไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 

ของประชากรท้ังหมด การเชื่อมตอการคาและการลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และลดความ

เหลื่อมล้ําการเขาถึงระบบสุขภาพ ตั้งเปาหมายให  "ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบ

สุขภาพยั่งยืน"โดยการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดานคือการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ระบบ

บริการ การพัฒนาคน ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการสาธารณสุขจึงตองใหความสําคัญกับการ

จัดบริการสงเสริมสุขภาพตั้งแตบริการระดับปฐมภูมิท่ีมุงเนนการเสริมสรางสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงและ

ปจจัยคุกคาม ท้ังระดับปจเจกบุคคลและชุมชนเพ่ือเปนทุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

11.2 สถานการณหร ือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมไดเปลี่ยน ไปอยางรวดเร็ว โครงสรางประชากรไทย

กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรคติดตออุบัติใหมท่ีเกิดข้ึนจากการคมนาคมท่ีเชื่อมตอท้ังโลก การบาดเจ็บ

จากการจราจร การโฆษณาสินคายาและเวชภัณฑตางๆทางสื่อออนไลนท่ีไมตรงกับขอเท็จจริง ปจจัย

ตางๆเหลานี้ลวนสงผลตอสุขภาพประชาชนไทย การรองรับอนาคตท่ีมีความเปนสังคมเมือง สังคม

ผูสูงอายุไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเชื่อมตอการคาและการลงทุน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ําการเขาถึงระบบสุขภาพ ตั้งเปาหมาย

ให "ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"นอกจากนี้ดานเครือขายสุขภาพ

อําเภอ (District Health System: DHS) โดยผานกลไกเครือขายสุขภาพอําเภอ รวมท้ังเรงดําเนินการ

เพ่ิมศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวไดรับการดูแล ปองกัน 

สงเสริมสุขภาพไดโดยการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดานคือ 1.การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

(P&P Excellence) 2.ระบบบริการ (Service Excellence) 3.การพัฒนาคน (People Excellence) 

4.ระบบบริหารจัดการ ( Governance Excellence) โดยการขยายความรับผิดชอบทางดานสุขภาพสู

ประชาชนและชุมชนมากข้ึน ทําใหมีความตองการบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีมีสมรรถนะท้ังในดาน

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน  

ดังนั้นการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนจึงเปนการตอบสนองตอปญหาความตองการ

บุคลากรดานสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ซ่ึงเปนหนวยบริการสุขภาพดาน

หนา ท่ีเนนการใหบริการแบบเชิงรุก ฉะนั้นจึงจําเปนตองมี และใชบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีสมรรถนะท่ี

สามารถใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานไดคือ การใหบริการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกัน

โรค การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และการฟนฟูสุขภาพ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  5 
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12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ .ศ. 2556ซ่ึงเปนวิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษย

และสิ่งแวดลอมในชุมชนเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ

ประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนา

มัยและอนามัยสิ่งแวดลอมท้ังนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตร

มาประยุกตใช 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 วิทยาลัยนครราชสีมาเปนสถาบันท่ีมุงเนน การผลิตบัณฑิตชั้นนําดานสุขภาพและบริการ และ

พันธกิจท่ีมุ งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูและทักษะท่ีไดมาตรฐานท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ มี

คุณสมบัติท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม สรางโอกาสเทาเทียมการศึกษาและตอบสนองความ

ตองการของสัมคมและประเทศชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาจึงได พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนท่ีเอ้ือตอการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

สถาบันโดยรวมและมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูและทักษะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 

 

13.ความสัมพันธกับหล ักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงนักศึกษาตองเรียนในคณะอ่ืน ประกอบดวย กลุมวิชา

มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาภาษาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

คอมพิวเตอร ซ่ึงเปดสอนโดยคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรการแพทย 

จํานวน 17 รายวิชา ดังนี้ 

 13.1.1 หมวดวิชาบังคับ  

  กลุมวิชามนุษยศาสตร หนวยกิต 

0001105 โลกทัศนกับจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

(Visions and Ethics in Living) 

3(3-0-6) 

0001109 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน    

(Psychology and Daily Living) 

2(2-0-4) 

0001110 การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ 

(Personal Health Development) 

2(2-0-4) 

0001211 การพัฒนาภาวะผูนําและการสรางทีมงาน   

(Leadership Development and Team Building) 

3(3-0-6) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  6 
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0001212 ศาสนากับชีวิต 

(Religions and Life) 

3(3-0-6) 

0001214 สุนทรียศาสตรเบื้องตน   

(Introduction to Aesthetics) 

3(3-0-6) 

0001215 ตรรกวิทยาเบื้องตนกับชีวิต 

(Introduction to Logics and Life) 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  หนวยกิต 

0002110 มนุษยกับสังคม  

 (Man and Society) 

3(3-0-6) 

0002111 พลศึกษาและนันทนาการ 

(Physical Education and Recreation) 

2(2-0-4) 

0002112 พลเมืองศึกษา 

(Civic Education) 

3(3-0-6) 

0002113 รากฐานของอารยธรรม 

(Foundation of Civilization) 

3(3-0-6) 

0002220 กฎหมายกับชีวิต  

(Laws and Life) 

3(3-0-6) 

0002221 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

(Society, Economics and Politics) 

3(3-0-6) 

0002222 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

(General Economics) 

3(3-0-6) 

0002223 สถานการณโลกปจจุบัน 

(Contemporary World Affairs) 

2(2-0-4) 

 กลุมวิชาภาษาศาสตร หนวยกิต 

0003104 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

(Thai  Language  Skills  for  Communication) 

3(3-0-6) 

0003106 

 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    

(Fundamental  English) 

3(3-0-6) 

0003107 การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

(English  for  Daily  life)         3       

3(2-2-5) 

0003316 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 

(English for Career) 

3(2-2-5) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  7 
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0003210 การอานภาษาอังกฤษ 

(English Reading) 

3(3-0-6) 

0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

(English Writing for Communication) 

3(3-0-6) 

0003317 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

(Fundamental of Chinese Language) 

3(2-2-5) 

 

0003318 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน    

(Fundamental of Japanese Language) 

3(2-2-5) 

 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร หนวยกิต 

0004102 สถิติเบื้องตน 

(Introduction toStatistics) 

3(3-0-6) 

0004109 แคลคูลัสเบื้องตน  

(Introduction to Calculus) 

3(3-0-6) 

0004127 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

(Mathematics and Statistics for Daily Life) 

3(3-0-6) 

0004126 ฟสิกสท่ัวไป 

(General Physics) 

3(3-0-6) 

0004206 การรักษาสุขภาพ 

(Health Care) 

3(3-0-6) 

0004209 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

(Man and Environment) 

3(3-0-6) 

0004210 การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน      

(Power Utilization Daily Life) 

3(3-0-6) 

0004211 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

(Development of Emotion Intelligence) 

3(3-0-6) 

0004212 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency  Economy Ways of Life) 

3(3-0-6) 

0004213 ผลิตภัณฑและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ  

(Products and Consumpion for Health) 

3(3-0-6) 

0004214 ภูมิปญญาไทย 

(Thai Wisdom) 

3(3-0-6) 

   

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  8 
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0004215 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

(Natural Resources and Environment Conservation) 

3(3-0-6) 

0004123 ความรูเทาทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) 

3(2-2-5) 

0004125 การประยุกตโปรแกรมสํานักงาน      

(Use of office Application) 

3(2-2-5) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร      หนวยกิต 

    

0004124 

คณิตศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Mathematics)  

3(3-0-6) 

1003113 

 

เคมี 

(Chemistry)   

3(3-0-6) 

 

1003102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(General  Chemistry Laboratory)    

1(0-3-1) 

1003107 ชีวเคมี     

(Biochemistry)  

3(3-0-6) 

1004113 ชีววิทยา       

(Biology)  

3(3-0-6) 

1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา 

(Biology Laboratory) 

1(0-3-1) 

   

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน 

 - ไมมี 
 

13.3 การบริหารจดัการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ดาน

เนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและสอบ  และความสอดคลองของมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  9 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

สาธารณสุขชุมชน เปนศาสตรท่ีมุงสรางบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดานการจัดการสุขภาพ

ชุมชนการวางแผน แกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกัน

โรค และการฟนฟูสภาพของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และ

สิ่งแวดลอม โดยผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางตอเนื่อง  สงเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมดานสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ประชาชนจําเปนตองมีความรูความ

เขาใจในการประยุกตใชความรูทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือรูจักการสงเสริมสุขภาพ  การปองกัน

โรครักษาตนเอง และการฟนฟูสภาพไดอยางเหมาะสมการไดมาซ่ึงมาตรฐานและคุณภาพชีวิตนั้น 

นักวิชาการสาธารณสุขมีสวนในการพัฒนาองคความรูรวมกับประชาชนในเรื่องสงเสริมสุขภาพ และ 

การปองกันโรคไดเปนอยางดี ทามกลางสถานการณ  การเปลี่ยนแปลงของโลกในดานเทคโนโลยีขอมูล

ขาวสารเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใหบริการทันสถานการณ  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการปฏิรูปการผลิต

และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขบนพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดคาดหวังใหนักวิชาการสาธารณสุขมีความรู มีความสามารถ เชิงสากล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ท่ีตอบสนองตอความตองการบริการสุขภาพของ

ประชาชน และสามารถเปนผูนํา ในการพัฒนาสาธารณสุขแกชุมชนได   

ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมาจึงไดพัฒนา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีเปนนักวิชาการปฏิบัติงานในระดับชุมชน มี

ความรูความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรครักษาตนเอง และการฟนฟูสภาพ โดยผสมผสานองคความรูทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรทาง

วิชาชีพ 

1.3 วัตถุประสงค   

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้  

1. ใชกระบวนการแกปญหาสุขภาพแบบมีสวนรวมตั้งแตการประเมินสถานการณสุขภาพ

ชุมชนการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและเหตุปจจัยปญหาสุขภาพ 

    2. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงานโครงการ

สาธารณสุขชุมชน 

3. มีทักษะในกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  10 
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4. จัดระบบการรวบรวมขอมูลเพ่ือการเฝาระวังและรายงานความเคลื่อนไหวดาน

สถานการณสุขภาพชุมชนและปจจัยกําหนด 

5. เปนท่ีปรึกษาแนะนําฝกอบรมในกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชนการดําเนินงาน

การเฝาระวังรวมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ 

6. ใชกระบวนการวิจัยและเลือกใชผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 

การเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนการสงเสริม

การเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

1.เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ 

สงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางในการ

เรียนรู 

2.พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาและกิจกรรมใหสะทอนความ

เอ้ืออาทรและใหความสําคัญตอ

ผูเรียน 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริมการประเมินผลท่ีเนนการ

พัฒนาการของผูเรียน 

 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ

อาจารยท่ีปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของสาขาวิชา 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 

4. จํานวนรายวิชาท่ีใชการประเมินผลท่ีเนน

พัฒนาการของผูเรียน 

5. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมอ่ืนๆของสาขาวิชาหรือ

คณะ 

2. แผนการพัฒนา

เรื่องการบูรณาการ 

ดานการสรางเสริม

สุขภาพในรายวิชา

ภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ

ทางดาน

สาธารณสุข 

1. บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการ

สรางเสริมสุขภาพในรายวิชาทางดาน

สาธาณสุข 

2. สงเสริมการเรียนรูผานโครงงาน

หรือกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรมและสื่อท่ีใชใน

การสอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหา

การสรางเสริมสุขภาพ 

2. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมท่ีเนนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

3. จํานวนนวัตกรรมและสื่อท่ีใชในการสอน

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 

3. แผนการพัฒนา

ทักษะการสอน / 

การประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย

ท่ีเนนดานคุณธรรมจริยธรรม  ดาน

ความรู  

1. จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะการ

สอนและการประเมินผลของอาจารยตามผล

การเรียนรูท้ัง 6 ดาน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  11 
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แผนการพัฒนา/ 

การเปล่ียนแปลง 
 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ของอาจารยตาม

ผลการเรียนรู ท้ัง 6 

ดาน 

ทักษะทางปญญา  ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะในการ

วิเคราะหและการสื่อสาร ทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ทักษะการสอนของอาจารยตามผลการ

เรียนรู 

4.  แผนการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนให

ผูสําเร็จการศึกษามี

ทักษะปฏิบัติท่ีจะ

เขาสูการเปน

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

1. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติท่ีเนนการมีสวน

รวมของบุคลากรแหลงฝกกับ

สถาบนัการศึกษา 

2. สงเสริมให มีระบบการเพ่ิมพูน

ทักษะการเรียนรู ของอาจารยให 

ทันสมัยทันตอสถานการณปจจุบัน 

3. จัดระบบหองปฏิบัติการท่ีสงเสริม

การเรียนรูตามความตองการของ

ผูเรียนและใชสื่อภาษาอังกฤษ 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและ

แหลงฝกตอการปฏิบัติการพยาบาลของ

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

การปฏิบัติของบัณฑิต 

5. แผนการพัฒนา 

การจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ทองถ่ินและชุมชน

เปนหลัก 

1.  เพ่ิมทักษะอาจารยในการสอนท่ี

เนนชุมชนเปนหลัก 

2.  สงเสริมการจัดบริการวิชาการใน

ทองถ่ินและชุมชน 

3.  ใชชุมชนเปนฐานในการจัดการ

เรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

1.  ประเมินผลของผูเรียนตอประสิทธิภาพ

การสอน โดยเนนทองถ่ินและชุมชนเปนหลัก 

2.  จํานวนบริการวิชาการท่ีดําเนินการใน

ชุมชนและรวมกับชุมชน 

3.  ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนและ

ประชาชนท่ีเก่ียวของ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศ ึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศ ึกษา 

1.1 ระบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา15สัปดาห  

1. การคิดหนวยกิตภาคทฤษฎี 1 หนวยกิต มีชั่วโมงบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห หรือตลอด

ภาคการศึกษามีชั่วโมงบรรยายรวม 15ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง/สัปดาห ในการศึกษาภาคฤดูรอน 

2. การคิดหนวยกิตภาคปฏิบัติในหองทดลอง 1 หนวยกิต มีชั่วโมงการฝกปฏิบัติใน

หองทดลอง 2ชั่วโมง/สัปดาห หรือตลอดภาคการศึกษามีชั่วโมงทดลอง 30ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

ในการศึกษาภาคฤดูรอน 

3. การคิดหนวยกิตภาคปฏิบัติในคลินิกและชุมชน 1 หนวยกิต มีชั่วโมงฝกปฏิบัติ 4 ชั่วโมง/

สัปดาห หรือในภาคการศึกษามีชั่วโมงฝกปฏิบัติ 64 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง/สัปดาห ในการศึกษาภาค

ฤดูรอน 

1.2 การจัดการศ ึกษาภาคฤดูร อน 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา  

หลักสูตร ไมนอยกวา 8 สัปดาห 

1.3 การเท ียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหล ักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  

 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ  

 ภาคฤดูรอน   เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผ ูเขาศึกษา 

คุณสมบัติท่ัวไปใหเปนไปตามระเบียบของวิทยาลัยนครราชสีมาเก่ียวกับการศึกษ า 

ระดับปริญญาตรี  ในหมวดท่ี 3 ขอ 10 การเขารับเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ

วิทยาลัยตองมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1. ไมเปนผูท่ีเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคท่ีจะเบียดเบียนหรือ

ขัดขวางการศึกษา  

2. ไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจาก

สถาบันการศึกษาเดิมและจะตองเปนผูทีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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3. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ี

กระทรวงศึกษาธการเทียบเทา สามารถสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัย โดยไดรับ

การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได  

4. เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิทยาลัย และสมัครเขา

ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน 

5. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศซ่ึงสํา

หนักงานอุดมศึกษารับรองและสมัครเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไวขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา

 นักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียนในหลักสูตรท่ีไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนไมเพียงพอ  รวมท้ัง

ทักษะ  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมดีพอ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3

นักศึกษาท่ีจะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี และกรณีท่ีนักศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษ ใหจัดการเรียนปรับพ้ืนฐานกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ข. งบลงทุน      

คาคร ุภณัฑ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

รวม (ข) 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) 1,770,000 1,960,000 2,160,000 2,362,000 2,586,000 

จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 29,500 16,333 12,000 9,842 10,775 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของวิทยาลัยนครราชสีมา  เก่ียวกับการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  โดยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค 

2.8 การเท ียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาลัย (ถามี) 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ

โอนหนวยกิตได ท้ังนี้เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรและระเบียบของ

วิทยาลัยนครราชสีมาวาดวยการประเมินผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และไดรับ

ปริญญาเกียรตินิยม 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  145 หนวยกิต  

 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          31   หนวยกิต  

   1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตร         7   หนวยกิต  

   1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร         6   หนวยกิต 

   1.3) กลุมวิชาภาษาศาสตร         9 หนวยกิต 

   1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร         9   หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ        108 หนวยกิต  

   2.1) กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน            32 หนวยกิต 

   2.2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข        66 หนวยกิต  

   2.3) กลุมฝกปฏิบัติ         10 หนวยกิต  

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี               6    หนวยกิต 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  16 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                      31 หนวยกิต 

 1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตรใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา       7 หนวยกิต 

0001105 โลกทัศนกับจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

(Visions and Ethics in Living) 

3(3-0-6) 

0001109 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน    

(Psychology and Daily Living) 

2(2-0-4) 

0001110 การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ 

(Personal Health Development) 

2(2-0-4) 

0001211 การพัฒนาภาวะผูนําและการสรางทีมงาน   

(Leadership Development and Team Building) 

3(3-0-6) 

0001212 ศาสนากับชีวิต 

(Religions and Life) 

3(3-0-6) 

0001214 สุนทรียศาสตรเบื้องตน   

(Introduction to Aesthetics) 

3(3-0-6) 

0001215 ตรรกวิทยาเบื้องตนกับชีวิต 

(Introduction to Logics and Life) 

3(3-0-6) 

 1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 

0002110 มนุษยกับสังคม                    

(Man and Society) 

3(3-0-6) 

0002111 พลศึกษาและนันทนาการ 

(Physical Education and Recreation) 

2(2-0-4) 

0002112 พลเมืองศึกษา 

(Civic Education) 

3(3-0-6) 

0002113 รากฐานของอารยธรรม 

(Foundation of Civilization) 

3(3-0-6) 

0002220 กฎหมายกับชีวิต  

(Laws and Life) 

3(3-0-6) 

0002221 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

(Society, Economics and Politics) 

3(3-0-6) 

0002222 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

(General Economics) 

3(3-0-6) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  17 
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0002223 สถานการณโลกปจจุบัน 

(Contemporary World Affairs) 

2(2-0-4) 

 1.3  กลุมวิชาภาษาศาสตรใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา         9 หนวยกิต 

0003104 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

(Thai  Language  Skills  for  Communication) 

3(3-0-6) 

0003106 

 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    

(Fundamental  English) 

3(3-0-6) 

0003107 การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

(English  for  Daily  life)         3       

3(2-2-5) 

0003210 การอานภาษาอังกฤษ 

(English Reading) 

3(3-0-6) 

0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

(English Writing for Communication) 

3(3-0-6) 

0003316 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 

(English for Career) 

  3(2-2-5) 

 

0003317 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

(Fundamental of Chinese Language) 

3(2-2-5) 

 

0003318 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน    

(Fundamental of Japanese Language) 

3(2-2-5) 

 

 1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน

รายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา                                                             9 

 

หนวยกิต 

0004102 สถิติเบื้องตน 

(Introduction to Statistics) 

3(3-0-6) 

0004109 แคลคูลัสเบื้องตน  

(Introduction to Calculus) 

3(3-0-6) 

0004127 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

(Mathematics and Statistics for Daily Life) 

3(3-0-6) 

0004126 ฟสิกสท่ัวไป 

(General Physics) 

3(3-0-6) 

0004206 การรักษาสุขภาพ 

(Health Care) 

3(3-0-6) 

0004209 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  18 
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(Man and Environment) 

0004210 การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน      

(Power Utilization Daily Life) 

3(3-0-6) 

0004211 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

(Development of Emotion Intelligence) 

3(3-0-6) 

0004212 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency  Economy Ways of Life) 

3(3-0-6) 

0004213 ผลิตภัณฑและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ  

(Products and Consumpion for Health) 

3(3-0-6) 

0004214 ภูมิปญญาไทย 

(Thai Wisdom) 

3(3-0-6) 

0004215 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

(Natural Resources and Environment Conservation) 

3(3-0-6) 

0004123 ความรูเทาทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) 

3(2-2-5) 

0004125 การประยุกตโปรแกรมสํานักงาน      

(Use of office Application) 

3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ               108 หนวยกิต 

 2.1  กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน                      32 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร                                        14 หนวยกิต 

0004124 คณิตศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Mathematics)  

3(3-0-6) 

1003113 

 

เคมี 

(Chemistry)   

3(3-0-6) 

 

1003102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(General  Chemistry Laboratory)    

1(0-3-1) 

1003107 ชีวเคมี     

(Biochemistry)  

3(3-0-6) 

1004113 ชีววิทยา       

(Biology)  

3(3-0-6) 

1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา 

(Biology Laboratory) 

1(0-3-1) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  19 
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     2)  กลุมวิชาชีพสาธารณสุข                                         18                                        หนวยกิต 

0601201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 

( Anatomy and Physiology) 

3(2-2-5) 

0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข  

(Microbiology  and  Parasitology  for  Public Health) 

3(2-2-5) 

0601101 การสาธารณสุขเบื้องตน 

(Fundamental of Public Health) 

3(3-0-6) 

 

0601401 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 

(Mental Health in Pubic Health Works) 

3(3-0-6) 

0601102 ประชากรศาสตร 

(Demography) 

3(3-0-6) 

 

0601306 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

(Nutrition for the Heaith) 

 

3(3-0-6) 

 

 2.2  กลุมวิชาชีพ                                                 66 หนวยกิต 

 1) กลุมสรางเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน                    16 หนวยกิต 

0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน 

(Community Health Assessment) 

3(2-2-5) 

0601402 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 

(Counseling in Health) 

2(2-0-4) 

0601312 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

(Health Education and Behavioral Science) 

3(3-0-6) 

0601303 การจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 (Management of Elderly Ealth Promotion) 

2(1-3-4) 

0601210 การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

Holistic health care 

2(1-3-4) 

 

0601211 การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

 (Health Promotion By Age Group) 

2(1-3-4) 

 

0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

 (Information System in Public Health) 

 

 

2(1-3-4) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  20 
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      2) กลุมปองกันควบคุมโรคระบาด สถิติและการวิจัยทางดาน       

สาธารณสุข                         15 

 

หนวยกิต 

0601205 การปองกันและควบคุมโรค 

(Prevention and Control Disease) 

3(3-0-6) 

 

0601304 วิทยาการระบาด 

(Epidemiology) 

3(3-0-6) 

0601310 การประยุกตวิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 

(Application of Epidemic Methods in Public Community 

Health) 

2(1-2-3) 

0601301 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 

0601308 การวิจัยดานสาธารณสุข 

 (Research  in Public Health) 

2(1-2-3) 

 

0601404 โครงงานวิจัยดานสาธารณสุข 

(Public Health Research Project) 

2(300) 

       3) กลุมตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแล 

ชวยเหลือฟนฟูสภาพการสงตอ                                         12 

 

หนวยกิต 

0601203 การปฐมพยาบาล 

(First Aid) 

3(2-2-5) 

0601206 อนามัยครอบครัว 

 (Family Health) 

3(2-2-5) 

0601207 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค 1 

(Assessment and TreatmentI) 

2(1-2-5) 

0601313 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค 2 

(Assessment and Treatment II) 

2(1-2-3) 

0601302 เภสัชวิทยาเบื้องตนในงานสาธารณสุข    

(Basic Pharmacology for Public Health) 

2(2-0-4) 

       4) กลุมอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดลอม                    11 หนวยกิต 

0601204 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 

(Basic Environmental Health) 

3(3-0-6) 

0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 

(Occupational Health and Safety Basic) 

3(3-0-6) 

0601212 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  21 
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0601314 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพ 

(Environmental Impact Assessment and Health Risk) 

2(2-0-4) 

       5)  กลุมบริหารงานสาธารณสุขและกฏหมายสาธารณสุข    12 หนวยกิต 

0601208 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ  

(Laws  and  Professional  Ethics  for  Public  Health) 

3(3-0-6) 

0601305 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการดานสุขภาพ 

(Administration of Public Health) 

3(3-0-6) 

0601311 สื่อและการผลิตสื่อสุขภาพ 

(Media and Production of Health) 

2(1-2-3) 

0601309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

(Innovation and Technology in Health) 

2(1-2-3) 

0601403 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

(Health Innovation and Technology Project) 

 

2(300) 

 2.3 ) กลุมฝกปฏิบัติ                                                      10 หนวยกิต 

0601315 การฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

(Practice in Community Health Development) 

4(0-16-8) 

0601405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชน 

(Professional Experiences in PublicHealth) 

6(0-24-12) 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6     หนวยกิต 

หมาวดวิชาเลือกเสรีท่ีหลักสูตรเปดสอน  สามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีเปดสอนในวิทยาลัย (ตาม

รายวิชาตอไปนี้) 

0601406 ทันตสาธารณสุข 

 (DentalPublicHealth) 

3(3-0-6) 

0601407 มรณศาสตร 

(Death Education) 

3(3-0-6) 

0601408 ธรรมชาติบําบัด 

(Natural Therapy) 

3(3-0-6) 

0601409 สปาและสุขภาพ 

(Spa and Health) 

 

3(3-0-6) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0601410 สังคมวิทยาสาธารณสุข 

(Sociology of Public Health) 

3(3-0-6) 

0601411 การสัมมนาทางดานสาธารณสุข 

Seminar in Public Health 

3(2-2-5) 

0601412 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

Thai Healh Coverage System 

3(3-0-6) 

0601413 การวางแผนและประเมินผลทางดานสาธารณสุข 

Planning and Evaluation in Public Health 

3(3-0-6) 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

1) การกําหนดรหัสวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา  ประกอบดวยรหัสตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้ 

ตัวเลขหลักท่ี 1-2  หมายถึง  คณะ/หมวดวิชาท่ีรายวิชาสังกัด 

ตัวเลขหลักท่ี 3-4  หมายถึง  หมวดวิชา 

ตัวเลขหลักท่ี 5     หมายถึง  ชั้นปท่ีจัดการเรียนการสอน 

ตัวเลขหลักท่ี 6-7  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหลักสูตร 

2) ความหมายของรหัสวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในวิทยาลัยนครราชสีมา มีความหมาย

ดังตอไปนี้ 

2.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความหมายของรหัสวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

00- - - -- หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

0001 - - -   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชามนุษยศาสตร 

0002 - - -   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 

0003 - - -   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาภาษาศาสตร 

0004 - - -   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตร  

   คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร  

2.2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1) กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน  

ความหมายของรหัสวิชากลุมวิชาวิชาชีพพ้ืนฐานจัดการเรียนการสอนโดย

คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

10- - - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

1001 - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย กลุมวิชาคณิตศาสตร 

1002 - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย กลุมวิชาฟสิกส 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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1003 - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย กลุมวิชาเคมี 

1004 - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย กลุมวิชาชีววิทยา 

1005 - - -   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการแพทย กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

2.2.2) กลุมวิชาชีพ 

ความหมายของรหัสวิชากลุมวิชาชีพจัดการเรียนการสอนโดยคณะสาธารณสุขศาสตร

และเทคโนโลยีสุขภาพ 

06- - - - -   หมายถึง     คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

0601 - - -  หมายถึง  คณะคณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ

  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

0602 - - - หมายถึง       คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย  

0603 - - -  หมายถึง  คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

0604 - - -  หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

3) ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-2-5) มีความหมายดังต อไปนี้ 
ตัวเลขท่ี 1  หนาวงเล็บ (3) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม  

ตัวเลขท่ี 1 ในวงเล็บ (2)  หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห  

ตัวเลขท่ี 2 ในวงเล็บ (2)    หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห  

ตัวเลขท่ี 3 ในวงเล็บ (5)    หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ช้ันป ีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ช้ันป ีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 2(x-x-x) 

xxxxxxx กลุมวิชาภาษาศาสตร 3(x-x-x) 

xxxxxxx กลุมวิชาภาษาศาสตร 3(x-x-x) 

0004124 คณิตศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

xxxxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 3(x-x-x) 

1003113 เคมี 3(3-0-6) 

1003102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-1) 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 2(x-x-x) 

 รวม 20 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 3(x-x-x) 

xxxxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 3(x-x-x) 

xxxxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 3(x-x-x) 

1004113 ชีววิทยา  3(3-0-6) 

1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-1) 

0601101 การสาธารณสุขเบื้องตน 3(3-0-6) 

0601102 ประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 รวม 22 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ช้ันป ีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

xxxxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 3(x-x-x) 

1003107 ชีวเคมี     3(3-0-6) 

0601201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 3(2-2-5) 

0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 

0601203 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 

0601204 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 รวม 21 

 

ช้ันป ีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

0601205 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6) 

0601206 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

0601207 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค1 2(1-2-3) 

0601208 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ  3(3-0-6) 

0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 

0601210 การดูแลสุขภาพแบบองครวม 2(1-3-4) 

0601211 การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 2(1-3-4) 

0601212 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ช้ันป ีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

0601301 ชีวสถิต ิ 3(3-0-6) 

0601302 เภสัชวิทยาเบื้องตนในงานสาธารณสุข    2(2-0-4) 

0601303 การจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2(1-3-4) 

0601304 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 

0601305 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

0601306 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 2(1-3-4) 

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 21 

 

ช้ันป ีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

0601308 การวิจัยดานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

0601309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 2(1-2-3) 

0601310 การประยุกตวิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 

0601311 สื่อและการผลิตสื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 

0601312 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

0601313 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค 2 2(1-2-3) 

0601314 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพ 2(2-0-4) 

0601315 การฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4(0-16-8) 

 รวม 19 
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ช้ันป ีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

xxxxxxx กลุมวิชาภาษาศาสตร 3(x-x-x) 

0601401 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

0601402 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 

0601403 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 2(300) 

0601404 โครงงานวิจัยดานสาธารณสุข 2(300) 

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 15 

 

ช้ันป ีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

0601405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 6(0-24-12) 

 รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

0001105   โลกทัศนกับจริยธรรมในการดําเนินชีวิต         3(3-0-6) 

  Visions and Ethics in Living 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  แนวทางเปาหมายท่ัวไปของมนุษยในการดําเนินชีวิตทัศนะตาง ๆเก่ียวกับเกณฑของ

ความดีตาง ๆ ความเลวของมนุษย (จริยธรรม) ตามแนวทางของลัทธิและหลักธรรมในศาสนาตาง ๆ 

การเลือกดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามหลักธรรม การอุทิศตนเพ่ือรับใชสังคมสวนรวม การกระทําความดี 

การวิเคราะหตนเองในความคิดและความเชื่อดวยเหตุผล ความสําคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี 

กฎหมาย ขอบังคับของสังคมท่ีมีตอการดําเนินชีวิต ตลอดจนความแตกตางในความเชื่อตามหลักคํา

สอนของศาสนา กับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร ผลกระทบกับการดําเนินชีวิตในสังคม 

Prerequisite: None 

  General goals of human beings’ living, perspectives of human beings’ 

criterion on goodness and badness according to ethics and principles of religions, 

choosing correct living according to those principles, dedication for serving society as 

a whole, doing goodness, analyzing oneself in terms of thoughts and beliefs with 

reasons, importance ofsocietal traditions, customs, laws and regulations to living, 

includingdifferentbeliefsfollowing principles of religions and scientific concepts 

effecting living in societies 
 

0001109   จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน         2(2-0-4) 

  Psychology and Daily Living 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและขอบขายของจิตวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา 

ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สุขภาพจิตและ    การปรับตัว โดยเนนการนําแนวคิดและหลักการทางจิตวิทยามาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

Prerequisite: None 

  The meanings and scopes of psychology, theories and thoughts in 

psychology, basic factors of human beings’ behaviors, individual differences, 

interpersonal relationship, mental hygiene and the adjustment focusing on applying 

thoughts and psychological principles for advantages in daily life 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0001110   การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ         2(2-0-4) 

  Personal Health Development 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ทักษะพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือพัฒนารางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา และใหผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพประเภทตางๆ 

Prerequisite: None 

  Fundamental skills in personal health care for developing physical, 

emotional, social, and intelligent, and to let learners choose to do various kinds of 

sports for health 
 

0001210 ปรัชญาและชีวิต           3(3-0-6) 

  Philosophy and Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญา ชีวิตมนุษยบนพ้ืนฐานปรัชญาในการเลือกแนว

ทางการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา ทฤษฎีแหงความรู จริยศาสตร และตรรกศาสตร เพ่ือเขาใจและ

รับรูของมนุษย ในการสรางทัศนคติท่ีดีตอชีวิตและธรรมชาติในเชิงสรางสรรค 

Prerequisite: None 

  Basic conceptson philosophy, human life based on the philosophy of 

choosing a valuable way of life, theories of knowledge, ethics, and logics for 

understanding and human perception in constructing positive attitudes toward 

creative lives and natures 
 

0001211 การพัฒนาภาวะผูนําและการสรางทีมงาน        3(3-0-6) 

  Leadership Development and Team Building 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังรางกายและจิตใจท่ีเหมาะสมกับภาวะผูนํา การสรางมนุษย

สัมพันธท่ีดี การสรางแรงจูงใจ การบริหารความเสี่ยง การเรียนรูกระบวนการกลุมในการทํางาน 

วิธีการสรางทีมงาน ประโยชนและอุปสรรคของทีมงาน วิธีสรางความรวมมือของบุคลากร และการ

สรางบุคลิกภาพใหเปนผูนําและผูรวมทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

Prerequisite: None 

  Personality development both physically and mentally to build 

character that suits  leadership, building good human relationship, builing motivation, 
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risk management, including learning process in groups working, team building 

method, benefits and obstacles of work team, methods for building cooperation 

among personnel, and building leadership personality and work team effectively 

 

0001212 ศาสนากับชีวิต           3(3-0-6) 

  Religions and Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  แนวคิดและสาระสําคัญของศาสนาท่ีสําคัญเพ่ือนําหลักธรรมไปปฏิบัติ เชน นํา

หลักธรรมทางศาสนาพุทธ หลักธรรมในศาสนาคริสต และหลักธรรมในศาสนาอิสลาม ไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพัฒนาในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ 

Prerequisite: None 

  The concept and essence of the key religions to bring the principles 

into practice such as bringing the principles of Buddhism, the principles of 

Christianity, and Islam in principles to be applied in daily life, including economic, 

social and political development for the country 
 

0001214 สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน          3(3-0-6) 

  Introduction to Aesthetics 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมาย ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงาม การรับรูคุณคา

สุนทรียภาพในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน การพัฒนาสุนทรียภาพดวยผลงานศิลปะท้ังทัศนศิลป 

ดนตรี วรรณศิลป และนาฏศิลป ผานการสรางสรรคผลงานศิลปะและการดําเนินชีวิตท่ีมีสุนทรียะ 

Prerequisite: None 

  The meanings, importance theories of aesthetics, the perceptions on 

natural and man-made aesthetics, aesthetic development on artistic works including 

visual arts, music, literature, and acting arts, through art works creation and aesthetic 

living 
 

0001215  ตรรกวิทยาเบ้ืองตนกับชีวิต                   3(3-0-6) 

 Introduction to Logics and Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

กฎพ้ืนฐานและวิธีการใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต การวิเคราะหและใหเหตุผลท่ีตรง

ประเด็น การฟงและวิเคราะหเหตุผลของกันและกันจนสามารถรวมมือกันได ความสัมพันธระหวาง

การใชภาษากับเหตุผล โครงสรางของเหตุผล นิรนัย และอุปนัย การอางเหตุผลท่ีถูก การอางเหตุผล  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ท่ีผิด รวมท้ังหลักเบื้องตนของตรรกวิทยาสัญลักษณ คุณคาของการพิสูจน และการประยุกต

ตรรกวิทยา 

Prerequisite: None 

Basic rules and how to use reason in living,analyzing and givingpertinent 

reasons, listening and analyzing the reasons of each other that leads to collaborate, 

the relationship between language and reason, the structure of rational, deduction 

and induction, the correct syllogism and the wrong syllogism, the basic principles of 

symbolic logics, the valuesof logic proving and application   
 

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

0002110 มนุษยกับสังคม           3(3-0-6) 

  Humanity and Society 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  โครงสรางการจัดระเบียบและการจําแนกความแตกตางทางสังคมของมนุษย อิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีตอสังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเนนลักษณะทางสังคมวิทยาของสังคมไทยในปจจุบัน 

Prerequisite: None 

  The structure of collocation, classification of differences in human 

society, the influence of the natural environment, human society and culture, the 

changing of social, and various problems that related by focusing on the sociological 

aspects of society in Thailand 
 

0002111 พลศึกษาและนันทนาการ                   2(2-0-4) 

 Physical Education and Recreation 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

ความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและนันทนาการประโยชนของการเขา

รวมกิจกรรมนันทนาการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณคา

ของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตอรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม การประเมินสุขภาพของ

ตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การฝกทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬาและ

กิจกรรมนันทนาการ 

Prerequisite: None 

Importance and necessity in doing sports and recreation, advantages of 

participating recreation activities toward life quality development, scopes of sports 
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and recreation activities, values of sports and recreation activities toward physical, 

mental, emotion and society, self-assessing on health, selecting sports and recreation 

types, basic skills practice in doing sports and recreation 
  

0002112  พลเมืองศึกษา           3(3-0-6) 

 Civil Education 

วิชาศึกษากอน: ไมมี             

การเปนพลเมืองดี  การมีคารวะธรรม การรูหนาท่ี การรูคุณคาของมารยาทไทย  การ

มีความรับผิดชอบ  การรูรักสามัคคี  การมีสวนรวมในการแกปญหา  การมีจิตอาสา  การเคารพกติกา

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 

Prerequisite: None 

To be good citizen, to have respective ethics, to know the duties, to 

know values of Thai manners, to have responsibility, to be unity, to participate in 

solving problems, to have volunteerism, to respect the rules ofdemocracy underthe 

King as the head of the state for peaceful coexistence of Thai society and the world 

society 

0002113 รากฐานของอารยธรรม          3(3-0-6)  

 Foundation of Civilization 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

ประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทย อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียรวมท้ัง    

อารยธรรมของชนชาติโบราณท่ีมีสวนสรางพ้ืนฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมของชนชาติตาง ๆ การ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคมไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของยุคปจจุบันท่ีสําคัญ ทางดาน

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในระหวางคริสตศตวรรษท่ี 16 ถึง 20 ท่ี

ผสมผสานเปนพ้ืนฐานอารยธรรมโลก และปญหาการผสมผสานอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกใน

ยุคปจจุบนั 

Prerequisite: None  

The history and characters of Thai people, the influence of Indian 

civilization, including the ancient civilizations of the peoples that construct the basics 

of Thai civilization, the civilization of nations, transformation of present Thai social 

structure, and cultural characteristics that are important for the politics, governance, 

economy, society, and culture during the 16th to 20thcentury basis incorporating 

global civilization, and a combination of East and West in current civilization 
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0002220  กฎหมายกับชีวิต           3(3-0-6)  

  Laws and Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมาย และลักษณะของกฎหมาย ปรัชญา ความเปนมา วิวัฒนาการและบอ

เกิดของกฎหมายประเภทของกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การตีความและการอุดชองวางของ

กฎหมาย วิธีการควบคุมใชมาตรการ ทางสังคม เชน ความเชื่อ  หลักศาสนา จารีตขนบธรรมเนียม

ประเพณี รวมท้ังความสัมพันธระหวางชีวิตกับบริบททางสังคมโดยมีกฎหมายเอกชน  กฎหมาย

มหาชน และกฎหมายระหวางประเทศ เปนตัวแปรภายใตกรอบแนวคิดของหลักนิติธรรม 

Prerequisite: None 

  Meaning and characteristics of the Law, Philosophy, History, origins 

and evolution of the law, the legal, law enforcement, interpretation and filling gaps 

in the law, control methods by using the social measures, such as belief, main 

religious, conservative traditions, including the relationship between living in a social 

context by private law, public law, and international law, as the variables under the 

concept of the rule of law 
 

0002221 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง          3(3-0-6)

  Society, Economics and Politics 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและความสัมพันธของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การวิเคราะหระบบ

และพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดยท่ัวไป พรอมท้ังสังเคราะหใหเห็นถึงเง่ือนไข    

ตาง ๆ ทางการเมืองท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคมไทย วิถีชีวิตของชาวไทยท่ีเปนไปตาม   

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันจะนํามาซ่ึงความเปนอยูท่ีผาสุก การสราง

โอกาสท่ีมากข้ึนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

Prerequisite: None 

  Meanings and relationships of society, economy, and politics, an 

alyzing general systems and social economic and political development, synthesizing 

various political conditions that effect  Thai economic and Thai society, ways of Thai 

lifestyles that change according to social, economic and political changes that will 

bring happiness, creating more opportunities according to the Royal Thought on 

Sufficiency Economy 
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0002222 เศรษฐศาสตรท่ัวไป          3(3-0-6)  

  General Economics 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของเศรษฐศาสตรตอชีวิตความเปนอยู  

การเมืองและการปกครอง  วงจรเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน พฤติกรรมการบริโภค  

การผลิต  การตลาด  รายไดประชาชาติ  การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ  เศรษฐศาสตร

ระหวางประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และปญหาทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 

Prerequisite: None 

  The meaning, the covered, the importance of the economic with the 

living conditions, political and administrative, economic cycle, economic system, 

demand, supply, consumption behaviors, production, marketing, income, financial, 

banking, public finance, international economics, economic development, and 

economic issues in daily life 
 

0002223 สถานการณโลกปจจุบัน          2(2-0-4)  

Contemporary World Affairs 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความเจริญกาวหนาของโลก สถานการณโลกปจจุบัน ผลกระทบท่ีมีตอคานิยมและ

วิถีชีวิตของคนในสังคม ปญหาท่ีสําคัญของโลก และกลุมความรวมมือระหวางประเทศ 

Prerequisite: None 

  The progress of the world, the current global situations, the impacts 

on the values and ways of life in societies, major problems of the world, and 

international cooperation clusters 
 

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 
 

0003104 การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3(3-0-6) 

 Thai Language Skills for Communication 

วิชาศึกษากอน: ไมมี   

การใชภาษาไทยดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะเชื่อมโยงประสานกันเพ่ือให

สามารถสื่อความหมายในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังในฐานะผูรับฟงและผูใชภาษา 
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Prerequisite: None 

Using Thai language in listening, speaking, reading and writing as it is 

linked together for communication in daily life and can be employed effectively.The 

awareness of changes in Thai language that occur in society as listeners and users of 

the language 
 

0003106 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          3(3-0-6)

  Fundamental English 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  การฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ – การออกเสียง คํา วลี ประโยค สวนของ

ประโยค เชน คํานาม คําสรรพนาม คําคุณศัพท คําวิเศษ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยเนนการสื่อ

ความหมายของคําศัพท  วลี และโครงสรางไวยากรณ ดวยรูปประโยคและองคประกอบของประโยค

พ้ืนฐาน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ 

Prerequisite: None 

  To practice basic skills of the English language, – to pronounce words, 

phrases, sentences, parts of sentences such as nouns, pronouns, adjectives, adverbs 

which are necessary in daily life by focusing on the meanings of words, phrases and 

grammatical structures in simple sentences and elements of basic sentences, to use 

English–English dictionary 
 

0003107  การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        3(2-2-5)  

  English for Daily life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

การฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและพูดตามสถานการณท่ีกําหนดการอานและ

พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานการนําขอมูลท่ีไดจากการอานไปประกอบการเขียน และการ

ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง 

Prerequisite: None 

English skills practice in listening and speaking according to given 

situations, reading the texts and expressing opinions, applying the information in the 

reading texts into writing, using English as a tool for searching knowledge by oneself 
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0003210 การอานภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6) 

  English Reading 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  การใชทักษะบูรณาการในการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการอาน ขอความ 

หรือ   บทความตางๆ ความเขาใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ  อานเพ่ือจับใจความสําคัญ  การยอ

ความจากบทความและการอานรายงานโดยใหความคิดเห็นเปนกลุมจากเนื้อหาท่ีอาน 

Prerequisite: None 

  Using integration skills in communications to enhance performance in 

reading – texts or articles, understanding the nature of English, reading for main ideas, 

summarizing from articles, and reading reports by giving opinions from the context 
 

0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6)

  EnglishWriting forCommunication   

วิชาศึกษากอนไมมี 

  การใชทักษะการเขียนอังกฤษเทคนิค การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายเปน

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรูปแบบตางๆ – ตอบรับ หรือ ปฏิเสธการเชิญชวน   รวมถึงการเรียนรูถึง

มารยาทในการสื่อสาร และวัฒนธรรมการสื่อสารในรูปแบบสากล 

Prerequisite: None 

  Using English technical writing skills for writing reports, writing letter in 

English for communication in various formats - accept or declinethe invitation. 

Include, learning about manners of communication and cultural communication in 

the international format 
 

0003316 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ          3(2-2-5) 

  EnglishforCareer 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  การฝกประสบการณการใชภาษา ศัพทเฉพาะของแตละสาขาวิชาชีพจากบทความ

และขอความท่ีเก่ียวกับเนื้อหาในสาขานั้น รวมถึงขาวคราวเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ

และตางประเทศฝกสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ฝกฟง อานขอความท่ีเก่ียวของ  ใชทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ  
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Prerequisite: None 

  The Experience Training in using the languagefrom the professional 

terminology, articles and text in each field. The motion of news that related in 

locally and abroad. Interactive conversation practice in different situations. Practice 

listening and reading that involved. UseEnglishforcommunicationindifferentsituations 
 

0003317 ภาษาจีนพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 

  Fundamental of Chinese Language  

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  เสียง สระ พยัญชนะ ตัวเลข การออกเสียงท่ีถูกตองฝกสนทนาเรื่องตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ เพ่ือศึกษาคําศัพทท่ัวไป ระบบไวยากรณพ้ืนฐานงาย ๆ ฝกการเขียน

ประโยคงาย ๆ เพ่ือการสื่อสาร สามารถเขาใจขอความภาษาจีนสั้น ๆ ได 

Prerequisite: None 

  Sound, vowel, consonant, number, the correct pronunciation, and 

conversation practice various aspects of everyday life as easily, studying the common 

vocabulary, systems based on a simple grammar, writing practice the simple 

sentences for understanding the communication in Chinese as short message 
 

0003318 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน          3(2-2-5) 

Fundamental of Japanese Language 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

หลักไวยากรณ พ้ืนฐานของภาษาญี่ปุนในการออกเสียงท่ีถูกตอง  รูตัวเลข  ฝก

สนทนาเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ ฝกการเขียนประโยคงาย ๆ เพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

Prerequisite: None 

Basic grammar in Japanese language, the correct pronunciation, the 

numbers, practicing simple conversation in everyday life, practicing the writing in the 

simple sentences, to communicate in daily life 
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1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 
 

0004102 สถิติเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

  Introduction to Statistics 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลาง การวัดตําแหนง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความโดงทฤษฎีความนาจะเปน ตัว

แปรเชิงสุม การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ สมมติฐาน 

การหาสหสัมพันธ และถดถอยเบื้องตน 

Prerequisite: None 

Meaning of statistics, Statistical methodology, Frequency Distributions, 

Measures of central tendency, Quartiles, Range, Standard scores, Kurtosis, Probability 

theory, Random variable, Probability distributions, Sample distributions, Estimation, 

Hypothesis, Correlation analysis and Regression analysis 
 

0004109  แคลคูลัสเบ้ืองตน          3(3-0-6) 

  Introduction to Calculus 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของ

ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย  การประยุกตของอนุพันธ  อินทิกรัลไมจํากัดเขตและการประยุกต

อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต ลําดับและอนุกรม 

Prerequisite: None 

Algebraic functions and Transcendental Functions, Limit and 

continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental, 

applications of derivatives, Indefinite and definite Integral and their applications, 

Arithmetic Progression 
 

0004127  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics for Daily Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  การประยุกตวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชไดจริงกับชีวิตประจําวันเก่ียวกับ

การเงินการธนาคาร การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพ่ือการสํารวจและการ

ตัดสินใจเบื้องตน 
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Prerequisite: None 

  The application of Mathematics and Statistics in everyday life, it 

includes banking and financial, business decisions and the collection of statistical 

data for the survey and the preliminary decision 
 

0004126  ฟสิกสท่ัวไป           3(3-0-6) 

  General Physics 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

 กฎการเคลื่อนท่ีพลศาสตรของวัตถุ งาน และพลังงาน พลศาสตรของของไหล หลักพ้ืนฐาน

ของเทอรโมไดนามิกสเบื้องตน การเคลื่อนท่ีของคลื่นและเสียง ทัศนศาสตร หลักพ้ืนฐานของไฟฟา 

ของสภาวะแมเหล็ก อิเลคทรอนิกส ฟสิกสนิวเคลียร และฟสิกสยุคใหม 

Prerequisite: None 

  Law of motion and kinetics, Work and energy, Fluid Dynamics, Basic in 

Thermodynamics, Wave and sound, Optics, Electricity, Magnetic, Electronic, Nuclear 

physics and Modern physics 
 

0004206  การรักษาสุขภาพ                            3(3-0-6) 

  Health Care   

วิชาศึกษากอน : ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ การรักษาสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ

เรียนรูถึงปจจัยท่ีสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย โภชนาการ วุฒิภาวะทางอารมณ 

สภาพแวดลอม และวิธีการดําเนินชีวิต เปนตน เรียนและฝกการปฐมพยาบาล สําหรับตนเองและผูอ่ืน 

Prerequisite: None 

  The meaning and importance of health, Maintaining a healthy body 

and mind and learn the factors that promote the health, fitness, nutrition, emotional 

maturity, environment and way of life, the study and practice of first aid for 

themselves and others 
 

0004209   มนุษยกับส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 

  Man and Environment 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ

อนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา  การมีสวนรวม
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ในการจัดการตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Prerequisite: None 

  The meaning and significance of natural resources, natural disasters, 

conservation and development of natural resources, creating public awareness on 

the development, participation in management. As well as to promote the 

protection, maintenance, natural resources quality, and environmental principles of 

sustainable development 
 

0004210  การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 

  Power Utilization Daily Life 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพลังงาน วิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการศึกษา เพ่ือทราบถึงองคประกอบของพลังงาน วิธีอนุรักษ การนําเอาพลังงานตาม

ธรรมชาติมาใชประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย การใชและการประหยัดพลังงาน 

ผลกระทบจากการใชพลังงานตาง ๆ ในชีวิตและสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต 

Prerequisite: None 

  The meaning and natural phenomenon, it is about the energy. The 

scientific method in the study for learning about the elements of energy, the 

conservation methods by bringing energy to benefit in the everyday life of human, 

using and saving energy, the effects of using the power in life style and society, both 

in present and in the future 
 

0004211  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ         3(3-0-6) 

  Development of Emotional Intelligence 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ประเภทและองคประกอบ

ของความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ความเก่ียวเนื่องของวุฒิภาวะทาง

อารมณกับความสําเร็จในชีวิต การประยุกตใชวุฒิภาวะทางอารมณในการแกไขปญหา และการฝก

ทักษะการควบคุมอารมณ 

Prerequisite: None 

  The meanings and importance of emotional intelligence, kinds and 

factors of emotional intelligence, developing emotional intelligence, the relation of 
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emotional maturation and successful living, applying emotional maturation to solving 

problems, and to practice emotional controlling skill 
 

0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6) 

  Sufficiency Economy Ways of Life  

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแหงความพอเพียงการสืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ินในบริบทของสังคมยุคใหมการสืบสานแนวคิดรูปแบบและเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิตใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

Prerequisite: None 

  Definitions, principles, and guidelines for living following the sufficiency  

economy philosophy, the learning from actions to create awareness of sufficient 

ways of life, adherence to local wisdom in the context of modern society, adherence 

to the concept, model, and content of Sufficiency Economy of His Majesty the King 

Bhumibol, appropriate applications of the sufficient economy philosophy’s principles 

to living in the changing society 
 

0004213  ผลิตภัณฑและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ                                        3(3-0-6) 

  Products and Consumpion for Health 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหาร

จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลักการเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ การคํานวณคุณคาอาหารเพ่ือสุขภาพ 

อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต กฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค 

Prerequisite: None 

          The meanings and kinds of health products, food supplement 

products, natural food for health, principles for selecting quality products, calculating 

values of food for health, vegetarian food, ‘bio-mental’ food, laws and organizations 

related to consumers protection 
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0004214  ภูมิปญญาไทย           3(3-0-6) 

  Thai Wisdom 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและลักษณะของภูมิปญญาระดับชาติและระดับทองถ่ิน ความสําคัญของ

ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาไทยในแงมุมตาง ๆ ท้ังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน ปญหาแนวทางการสงเสริมและคุมครองภูมิปญญา

ไทย 

Prerequisite: None 

  The meanings and characteristics of local wisdom both local wisdom 

and national levels, importance of Thai local wisdom, Thai local wisdom in various 

perspectives; science; technology; and social science and humanities, Thai local 

wisdom and community development, the problems of promoting and protecting 

Thai local wisdom 
 

0004215  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 

  Natural Resources and Environment Conservation 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปญหาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอระบบนิเวศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

Prerequisite: None 

  Definitions and significance of natural resources and environment, 

problems of natural resources and environment effecting ecosystem, science and 

technology related to natural resources and environmental management, guidelines 

for sustainable conservation of natural resources and environment 

0004123  ความรูเทาทันสารสนเทศ        3(2-2-5) 

  Information Literacy  

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ ใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและ

สรางสรรค ประยุกตความเขาใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงและการใช

สารสนเทศ 
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Prerequisite: None 

  Importance of information data; Efficient access to information 

sources; Considerate information assessment; Creative information usage and 

management; Ethical and legal application on information access and usage 
 

0004125         การประยุกตโปรแกรมสํานักงาน                                              3(2-2-5) 

  Use of Office Application 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  การใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคําใน

การพิมพเอกสารตางๆ การนําเสนองานดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบขอความและสื่อประสมโปรแกรม

กระดานคํานวณและจัดการขอมูลดวยฟงกชัน เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในงานตางๆ 

Prerequisite: None 

  Utilization of information technology up-to-date: word processing 

program, content and multimedia presentation program, spreadsheet and function 

program for apply in various applications 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   

   2.1  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 1 ) กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  

1003113 เคมี 

Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาศึกษกอน:   ไมมี 

 ความรูพ้ืนฐานของโครงสราง  อะตอมพันธะ  เคมีปริมาณสัมพันธ  สมบัติธาตุท้ัง

สามสถานะ (แกสของแข็งของเหลว ) เทอรโมไดนามิกส  จลนพลศาสตร  เคมีสมดุล  เคมีตารางธาตุ  

และธาตุเรพรีเซนเททีฟธาตุทรานซิชัน  เคมีนิวเคลียร  เคมีกับสิ่งแวดลอม 

Prerequisite: None 

  Basic knowledgein atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, 

chemical property of element (solid, liquid and gas), thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium,periodic table, representative elements, transition 

metal, nuclear chemistry and environmental chemistry 
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1003102 บัติการเคมีท่ัวไป 

General  Chemistry Laboratory    

 1(0-3-1) 

วิชาศึกษากอน:   เรียนควบคูกับรายวิชา  1003113  เคมี 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานท้ังทางดานคุณภาพ  และปริมาณ  วิเคราะหศึกษาการเตรียม

สารละลายปฏิกิริยาเคมีจากกฎทรงมวลการวิเคราะหไอออนตางๆ  สารประกอบโคออดิเนชั่น  กาซ  

โครงสราง  ผลึก  การศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟ  ความรอนของปฏิกิริยา  อัตราการเกิดปฏิกิริยา  และ

ผลคูณการละลาย 

Prerequisite:  1003101  Chemistry     

  Qualitative and quantitative analysis of basic chemical practice, 

solution preparation technique, chemical reaction from the law of conservation 

of mass, ion determination, coordination compounds, gas, crystal structure, 

colligative properties, heat of reaction,rate of chemical reaction and solubility 

product constant 
 

1003107 ชีวเคมี  

Biochemistry    

3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

คุณสมบัติ  และโครงสรางของชีวโมเลกุลตางๆ  ไดแก  คารโบไฮเดรต 

ลิพิด  กรดนิวคลีอิก  กรดอะมิโน  โปรตีน  จลนพลศาสตร  และการควบคุมการทํางานของเอนไซม  

การทํางานของโคเอนไซม  กระบวนการสราง และกระบวนการสลายของสารชีวโมเลกุลในรางกาย  

การจําลองตนเอง และกระบวนการซอมแซมดีเอ็นเอ  และพ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรม 

Prerequisite:  None 

  Property and structure of biomolecules such as carbohydrate,  lipid,  

nucleic  acids,  amino  acids,  protein;  Enzyme  kinetic,  functional control and the 

function of Coenzyme; Metabolism (anabolism and catabolism) of biomolecules;  

DNA  and  RNA  technique  and  basic  genetic  engineering 
 

1004113 ชีววิทยา 

Biology       

3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

หลักการทางชีววิทยาโครงสราง  และหนาท่ีของเซลล  พลังงานกับชีวิต  ความ

ตอเนื่องของชีวิต  และพันธุศาสตร  การสืบพันธุ  และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ  โครงสรางและ

สรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา  และกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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Prerequisite:  None 

Principle  in  biology  including  structure  and  function  of  the cell,  

energy  and  life,  the  continuity  of  life  and  genetics,  reproduction  and post-

fertilization  development,  structure  and  physiology  of  animals,  ecology and  

how  it  is  affected  by  human  activity 
 

1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา 

Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

วิชาศึกษากอน:  เรียนควบคูกับรายวิชา  1004113ชีววิทยา 

  ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต  โดยศึกษาการใชกลองจุลทรรศน คุณสมบัติของ

สารประกอบทางเคมี  เชน  คารโบไฮเดรตลิพิด  โปรตีน  กรดนิวคลีอิก  วิตามิน เซลล  การแบงเซลล  

เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต  การเจริญเติบโต  และการจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

Prerequisite:1004113  Biology 

This  course  related to the life by study of microscopy, properties of 

chemical compounds such as carbohydrates, lipids, protein, nucleic acids, vitamins, 

cell division, tissue, reproductive of life, growth and the classification of organisms 
 

  
 

0004124 คณิตศาสตรเบ้ืองตน 

Introduction to Mathematics    

    3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

   เซต  จํานวนจริง  กราฟและฟงกชัน ลิมิต และความตอเนื่อง อนุพันธการประยุกต

อนุพันธหาคาต่ําสุด สูงสุด เทคนิคการอินติเกรด แมทริกซ และโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน 

Prerequisite: None 

Set, real number, graph and function, limit and continuity of functions, 

derivation and min/max derivations, integration techniques, matrix and basic in linear 

programming  
 

 2)  กลุมวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข   

0601201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 

Anatomy  and  Physiology 

       3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:   1004113  ชีววิทยา ,  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา   

โครงสราง  และหนาท่ีของเซลล    เนื้อเยื่อ  อวัยวะและระบบตางๆ  ของรางกาย

มนุษย  การสรางและซอมแซมอวัยวะในการเจริญเติบโต  การเปลี่ยนแปลงของรางกายทางดาน
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โครงสรางและหนาท่ี  ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  กระบวนการเมตาบอลิซึม  และกลไกการปรับตัว

ใหอยูในภาวะสมดุลสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบตางๆ  การสาธิต   

และการทดลองในหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาขางตน 

Prerequisite:  1004113  Biology,  1004117  BiologyLaboratory 

Structure  and  function  of  human  cell  tissue  and  organ  system.  

Study  mechanism  of   organ  repairing  growth  degeneration  of  structure  and 

function  since  fertilization  until  aging.  Metabolism process and adaptation to 

homeostasis during exercise.  Abnormal  in  all  system,  demonstration  and lab  

testing  in  laboratory 

0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 

Microbiology  and Parasitology  for Public Health  

       3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:   1004113  ชีววิทยา,  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา 

จุลินทรีย  (แบคทีเรีย ไวรัส  เชื้อรา  และปรสิต)  ในการจัดจําแนก  การวิเคราะห

ชนิด  และการควบคุมจุลินทรีย  ศึกษาจุลินทรียกอโรคท่ีเปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศไทย

และของโลกในดานการกอพยาธิสภาพ  ระบาดวิทยา  การควบคุมปองกัน และการสรางภูมิคุมกัน 

Prerequisite: 1004113Biology,  1004117Biology  Laboratory 

 Microorganisms (bacteria, virus, fungi and parasite) to classify, identify 

and control them.  Study  about  infectious  microorganisms  which are  the  health  

problems  of Thailand  and  the  world  in  the  area  of  the pathology,  epidemiology,  

control  and  immunization 
 

0601101 การสาธารณสุขเบ้ืองตน  

Introduction to Public Health  

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

 ความหมายความสําคัญของสุขภาพและประวัติการสาธารณสุข การพัฒนาระบบการ

บริการสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

คุณภาพชีวิตกับการสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐานนวัตกรรมสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ

แหงชาติ หลักประกันสุขภาพ และสาขาท่ีเก่ียวของ สถานการณและการจัดการและพัฒนาแกไข

ปญหาสาธารณสุข  

Prerequisite: None 

  Definition and importance of public health, development of health 

service system in national and international level, primary, secondary and tertiary 

health service, quality of life, primary health care, innovation, national health plan, 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  47 
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health system, health insurance, situation and management for development of 

public health problems solving 

0601401 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 

Mental Health in Public Health Works   

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

  ความหมายของสุขภาพจิต ประวัติงานสุขภาพจิตปญหาสุขภาพจิต ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอสุขภาพจิต ตัวชีวัดปญหาสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต การดําเนินงานสุขภาพจิตใน

ระบบสาธารณสุข การประเมินผลสุขภาพจิต การพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพจิต 

Prerequisite: None 

  The meaning of mental health,  History of mental health, Mental 

health problems, Influential factors to mental health, Indicators of mental health 

problems, Mental health operations in Public Health, Mental Health Assessment  and 

The Development of Mental Health Operations 
 

 0601102 ประชากรศาสตร  

Demography 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน: ไมมี 

  แนวคิดและหลักการทางดานประชากรศาสตร ปรากฏการณของประชากร ขนาด 

การกระจายตัว โครงสราง และคุณลักษณะทางประชากร องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง

ประชากร การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธระหวางประชากรกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และ

อ่ืนๆผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Prerequisite: None 

 Principle and concept of demography, phenomenon, size, distribution, 

structure and characteristic of population, composition of population revolution, 

reproduction relationship between population and social factors, economics and others, 

impact of population change on health and environment 
 

0601306         โภชนาการเพ่ือสุขภาพ                                                        3(3-0-6) 

                     Nutrition for the Health 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

                   ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ การจําแนกประเภทและคุณคาของสารอาหาร 

แหลงท่ีมา การคํานวณคุณคาสารอาหารเพ่ือการบริโภคท่ีเหมาะสมกับความตองการทางชีวภาพของ

บุคคล ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ พิษและสิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการปองกันอันตราย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  48 
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หลักการเลือกอาหารตามภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรม วิธีการเก็บและการเตรียมอาหารเพ่ือรักษา

คุณคาของอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ปญหาทุพโภชนาการ โภชนาการท่ีจําเปน

ตอชีวิตมนุษยในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย การจัดอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีอยูใน

สภาวการณเจ็บปวย 

Prerequisite:None 

 Importance nutrition for health, classification and value of 

nutrient,refer,value calculation, nutrientsfor consumption appropriate individual 

biological needs, balance of food and health, toxic and foreign foodand hazard 

protection, principles selection of food to economic and cultural, how to keep and 

prepare food preserve for value food, nutrition assessment of persons, maltreatment, 

nutrition necessary for normal and illnesshuman, food management appropriate for 

persons in sickness 
 

           2.2  กลุมวิชาชีพสาธารณสุข   

 1) กลุมสรางเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 16 หนวยกิต 

0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน 

Community  Health Assessment 

3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:    ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

  วิธีการศึกษาชุมชน และทฤษฎีตาง ๆ  เก่ียวกับชุมชน โครงสรางของสังคมท้ังแบบ

สังคมเมืองและสังคมชนบท  องคประกอบทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ประชากร วัฒนธรรม  

กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ประเมินระดับคุณภาพชีวิต ปญหาสุขภาพ  สาเหตุของปญหาสุขภาพของ

ประชากรในชุมชน รวมถึงกระบวนการแกไขปญหาสาธารณสุขชุมชนโดยการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

และกลยุทธ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบองครวม ให

สอดคลองกับ ปญหาและความจําเปนของชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

Prerequisite:    None 

 Community education and theory of community, structureof urban 

society and rural society, change process, assessment quality of life, health 

problems, factorhealthproblemspopulation in community, community health 

problem solving processby local wisdom and strategy appropriate in community for 

holistic development of quality of life in community consistent problem and need 

by participation of community 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0601210 การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

Holistic Health Care 

        2(1-3-4) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

 แนวคิดทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองครวมในบุคคลปกติการดูแลสุขภาพของตนเอง

ดวยวิธีธรรมชาติในการรักษาโรค กลยุทธในการพัฒนายาสมุนไพร การดูงานในโรงพยาบาลท่ีมีการ

ผลิตและใชยาสมุนไพร แนวทางการสรางคุณคา จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการสงเสริม

สุขภาพการปองกันและควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องตนและการฟนฟูสภาพแกปจเจกบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนศึกษานโยบายสาธารณะท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพแก

ประชาชนการตระหนักรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีและปองกันความเจ็บปวยของบุคคล 

Prerequisite:     None 

  Concept theory holistic health care in normal individual, self-care  

natural therapy, strategies development for herbal medicine, study visit in hospitals a  

producing and using herbal medicines, value creation approachconsciousof healt  

promotion and health promotion prevention and disease control, basic therapyan  

rehabilitation for person family community and public policysupport of healt  

promotion with people  self-awareness for health promotion  and disease prevention 
 

0601211   การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย     

Health Promotion By Age Group 

        2(1-3-4) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย ปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย การประยุกตใชหลักการ และวิธีการสรางเสริม

สุขภาพตามกลุมวัย ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

Prerequisite:      None 

  Concepts, principles and theories related to health promotion by age 

group. Factors that influence the reinforcement. Health by age group Application of 

principle And ways to promote health by age group on an individual, family, 

community and social level 
 

0601303 การจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

Management of Elderly Ealth Promotion 

        2(1-3-4) 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจและสังคมของผูสูงอายุ หลักการปฏิบัติตนของ

ผูสูงอายุอาหารสําหรับผูสงอายุ เกณฑมาตรฐานผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีพึงประสงค  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  50 
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การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ โรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพของ

ผูสูงอายุและการปองกันรักษา ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ

Prerequisite:     None 

  Conceptstheory for Elderly, body changesmental and elderly society, 

principles of elderly, food for elderly, benchmarkelderlyfor healthy hygiene, 

movement and exercise for health of elderly, disease problem for health of elderly 

prevention and  mental health care for elderly 
 
 

0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

Information System in Public Health 

        2(1-3-4) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี  

  แนวคิดและความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานสาธารณสุข  

การนําแนวคิดเชิงระบบมาจัดการขอมูลเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองคกรเพ่ือบริหารระบบ

สารสนเทศ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพ่ือการบริหารและบริการการพัฒนา

สุขภาวะของชุมชน 

Prerequisite:     None 

  Concepts and meanings of information technology for management in 

public health, systematic approach to data management for public health 

development, organizational organization for information systems management, as 

well as the application of information technology to the administration and service 

of community health development 
 

0601402 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 

Counseling For Healthy 

        2(2-0-4) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  หลักการทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการสอนและ

การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ เม่ือเกิดปญหาทางสุขภาพ การใหคําปรึกษาและการสอนให

ผูรับบริการท่ีมีปญหาเนื่องจากการเจ็บปวยและปญหาทางสุขภาพรวมถึงการเสริมสรางพลังอํานาจ

ดานสุขภาพการสรางกลุมเครือขายสุขภาพในชุมชน 

Prerequisite:    None 

  Principletheoryhealthbelief ,theory of counseling, teaching process 

and health counseling for health problem, counselingand teaching for Illness and 

health problems and health empowerment, community health networkgroup 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  51 
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0601312 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   

Health  Education  and  Behavioral  Science 

3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี  

  แนวคิดและทฤษฎีทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  การสื่อสาร  การมีสวน

รวมของชุมชน  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผล การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  การชี้นําการใหคําปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ  การ

เขียนแผนสุขศึกษา และความรอบรูทางสุขภาพ 

      Basic concepts of health education and behavioral science, 

engagement  and participation of community in health care, analysis methodology of 

health behaviors, planning and evaluation of health education, health behavior 

modification,  health promotion and advisory of health behavior health education 

plan and health literacy 

 2) กลุมปองกันควบคุมโรคระบาด สถิติและการวิจัยทงดานสาธารณสุข     15  หนวยกิต   

0601205 การปองกันและควบคุมโรค 

Disease Prevention and Control 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:        ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

โรคติดเชื้อ โรคไรเชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซํ้า โรคอุบัติใหม สาเหตุและปจจัยท่ีทํา

ใหเกิดโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หลักการปองกันและควบคุมโรค โรคติดตอ และไมติดตอ

ประเภทตางๆ ท่ีเปนปญหาของไทยและตางประเทศ 

Prerequisite:     Noe 

Infectious  diseases,  non - infectious  diseases,  chronic  disease, 

emerging  diseases,  re – emerging  diseases,  causes  and  factors  of  diseases, 

immunization  of  diseases,  prevention  and  control  of  diseases, communicable 

diseases  and  non - communicable  diseases  which  are  the  problems  in Thailand  

and  oversea 
 

0601304 วิทยาการระบาด 

Epidemiology 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:         ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาดธรรมชาติของการเกิดโรค  การวัดทางระบาด

วิทยา  แนวคิดการเกิดโรคและปญหาสุขภาพในชุมชน  และแนวทางการปองกันควบคุมโรคพ้ืนฐาน  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  52 
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การกระจายของโรคในชุมชนตามลักษณะบุคคลสถานท่ี  และเวลาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ  รูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยา  และการเลือกวิธีการทางวิทยาการระบาด  การเฝาระวังโรคทางระบาด

วิทยา  การสอบสวนโรค  การคัดกรองโรค การวินิจฉัยชุมชน  และวิทยาการระบาดกับปญหา

สาธารณสุขของไทย 

Prerequisite:          None 

                   Concept and basic of epidemiology, nature of diseases, epidemiology 

measurement, disease occurrence and community’s health problems and prevention 

method,   basic disease control, community disease distribution by person, places 

and time, Health indicators, the study of epidemiology and methodology, 

epidemiology disease surveillances, disease investigation and screening, community 

diagnosis, epidemiology and public health’s problems of Thailand 

0601310 การประยุกตวิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 

Applicability of EpidemiologyinMethhods in Public 

health community Health 

      2(1-2-3) 

วิชาศึกษากอน:   061205 ระบาดวิทยา 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

 

  การทบทวนแนวคิด ขอบเขต จุดมุงหมายของหลักระบาดวิทยาในการเฝาระวัง 

พฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ การสอบสวน การเกิด

โรคระบาดในชุมชน สถานประกอบการรวมท้ังฝกปฏิบัติการทางดานระบาดวิทยา 

Prerequisite: 0601205 Eipidemiololy 

 Idea revision , limits , the goal of epidemiology pillar in watching is 

careful , health behaviour , reinforcing health , disease prevention and the recovery , 

investigation , epidemics occurrence in the community , the establishment and train 

to take action of the epidemiology 
 

0601301 ชีวสถิติ 

Biostatistics   

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

 ความสําคัญและขอบขายของชีวสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปนและการแจกแจง ความ

นาจะเปน การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงอางอิง ท้ังสถิติอิงพารามิเตอรและสถิติไมอิงพารามิเตอร ไดแก Z-test, t-test, F-test, Chi-

square test การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลและ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  53 
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การนําเสนอขอมูล 

Prerequisite:       None 

 Importance and scope of biostatistics in public health, data collection, 

data analysis, measure of central tendency, measure of distribution, probability and 

probability distribution, statistic distribution, estimation and hypothesis testing, data 

analysis by descriptive and inferential statistics including parameter and non-

parameter such as Z-test, T-test, F-test, Chi-square test, data analysis, application of 

computer program for data analysis and data presentation  
 

0601308  การวิจัยดานสาธารณสุข                                                     2(1-2-3) 

Research in Public Health  

วิชาศึกษากอน:   0601301 ชีวสถิติ  

 ความหมายขอบเขตความสําคัญ และ ประเภทของ ของการวิจัยทางดานสาธารณสุข 

ศึกษากระบวนการวิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย หลักการพิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขและการเขียนโครงการวิจัย การอานเพ่ือสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคา และการทํารายงาน

ในหัวขอท่ีเลือกสรรดําเนินการวิจัยขนาดเล็กในข้ันตอนของการเก็บ  รวบรวมขอมูลการวิเคราะหและ

แปลผลขอมูล 

Prerequisite:     0601301 Biostatics 

   Meaning , limits , importance , and type of research in public health,  

study research process,  selection of research statistics, principle of using research 

results in public health practice and writing research project, reading for summarize 

analysis, evaluate and reportingin selected topics, baby project in data collection 

analysis and translation 

 

0601404  โครงการวิจัยดานสาธารณสุข                                                 2(300) 

(Public Health Research Project) 

วิชาศึกษากอน:   0601308 การวิจัยดานสาธารณสุข  

 การติดตอและประสานงานระหวางพ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  

การคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การบันทึกขอมูล การตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูล  

การแปลผลขอมูลการเขียนรายงานอภิปรายผลการวิจัยและการเขียนขอเสนอแนะผลการวิจัย 

Prerequisite:     0601308 Research  in Public Health 

                 Contact and Coordination research areas data collection complete 

questionnaire recording data  recheck data data analysis translation data  research 

report discussion result and suggestion result 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  54 
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3) กลุมตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบ้ืองตน                            12    หนวยกิต 

การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพการสงตอ 

0601203 การปฐมพยาบาล 

First  Aid   

3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:    ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

  แนวคิดและหลักการในการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติ

เบื้องตน  และใหการปฐมพยาบาล เม่ือเกิดปญหาสุขภาพหรือภาวะฉุกเฉินในบานและชุมชน  เชน 

การวัดสัญญาณชีพ  การเช็ดตัวลดไข การดูแลบาดแผลและทําความสะอาดบาดแผล การใช

ผาพันแผล การปฏิบัติการหามเลือด การเขาเฝอกชั่วคราว การเคลื่อนยายผูปวย การชวยฟนคืนชีพ

เบื้องตน  ความรูและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน 

Prerequisite: None 

  Conceptandprinciple firstaid care including evaluating and monitoring 

initial  symptoms and providing first response care and attention in an emergency 

e.g. vital sign  tepid sponge, Wound care and wound cleaningmassaging with a hot 

compress heat and the coldness,  using bandage, stop bleeding  practice ,splinting 

temporary,transportation, Study also includes medicine basic life support training 

and knowledge on administering and methods of using nostrum 
 

0601206 อนามัยครอบครัว 

Family Health 

       3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:     0601203 การปฐมพยาบาล 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

 ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของอนามัยครอบครัว บทบาทและหนาท่ีของ

พอแมในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแตละวัย ครอบครัวสัมพันธ วิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บ

ใหกับสมาชิกในครอบครัวการใชยา การปฐมพยาบาล การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและ

เจ็บปวย รวมถึงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในแตละวัย การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิกใน

ครอบครัวและสิ่งแวดลอมภายในบาน 

Prerequisite:     0601203 First Aid 

  Diffinition, scopeand importance of family health, roles and function 

of parents take care in age group, family relationshipfor disease prevention in family, 

first aid, take care in family person for  normal and illness, immunization in each age, 

take care family person and environment home 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  55 
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0601207 การตรวจประเมินและบําบัดโรค1 

Assessment  and  Treatment I 

        3(2-2-5) 

 

วิชาศึกษากอน:     ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

 การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน  การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย หรือผู

ท่ีไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ  การปฐมพยาบาล  การฟนฟูสภาพ  การสงตอ  และอ่ืนๆ ตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขการประกอบวิชาชีพ 

Prerequisite:      None 

 Preliminary  investigation  and  primary  treatment  of  diseases, caring  

for  patients  or  people  affected  by  health  hazards,  first aids, rehabilitation,  

patient transfer,  and others  following  professional  requirements 
 

0601302 เภสัชวิทยาเบ้ืองตนในงานสาธารณสุข    

Basic Pharmacology for Public Health 

        2(2-0-4) 

วิชาศึกษากอน:     ไมมี 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

 

           ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยา เภสัชจลนศาสตรของยา การแบงกลุมยา ยาสามัญประจํา

บาน อาการไมพึงประสงคจากการใชยา การใหคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการใชยาแกประชาชนใน

ชุมชน นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาหลักแหงชาติ บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุข โดย

มุงเนนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑในหนวยบริการ

สาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุขดานยาและเวชภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับยา 

ขอบเขตบทบาทในการปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

Prerequisite:     None 

 General knowledge of drug, pharmacokinetics, drug group division, 

common drugs, side effects of drug use, basic consultation of people’s drug use in 

communities, national list of essential medicines, medicine list in public health 

settings focusing on Tambol healthpromotion hospitals, drug stock administration 

and medical supplies at public health settings, consumer protection in public health 

relating to drug and medical supplies, druglaws, scope of practical role in consumer 

protection of health care providers in Tambol health promotion hospitals  

 

  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0601313       การตรวจประเมินและบําบัดโรค 2        2(1-2-3) 

 Assessment and Treatment II 

วิชาศึกษากอน:     0601203 การปฐมพยาบาล  0601207 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค 1 

วิชาเตรียมการสอนเพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 

 การประเมินปญหาสุขภาพ อาการและอาการแสดงผิดปกติของโรคท่ีพบบอย การ

รวบรวมขอมูล  ทางสุขภาพเพ่ือการคัดกรอง การวินิจฉัยและการบําบัดโรค การดูแลผูปวยในภาวะ

ฉุกเฉิน การใชยาในการบําบัดโรคเบื้องตน การสงตอและการรับผูปวยเพ่ือการรักษาท่ีตอเนื่องตาม

ขอบเขตของวิชาชีพ 

Prerequisite:     0601203 First Aid 0601207 Assessment and Treatment I 

                   Problem health assessment , the symptoms and the symptoms show 

unusual of the disease often , data accumulation , health way for select, diagnosing 

and disease fundamentalcare, inpatient state of emergency care,using medicine in 

fundamental disease care, rafer and admit for thecontinue treatment ,imits of 

vocation relating to drug and medical supplies, druglaws, scope of practical role in 

consumer protection of health care providers in Tambol health promotion hospitals 
 

 4) กลุมอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดลอม                        11    หนวยกิต 

0601204 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 

Basic  Environmental  Health   

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การจัดการน้ํา

สะอาด  การบําบัดน้ําเสียและการจัดการสิ่งปฏิกูล  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  การ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน  การสุขาภิบาลอาหาร  ท่ีอยูอาศัย  สถาบัน

และสถานประกอบการ  การควบคุมพาหะนําโรค  การระงับเหตุรําคาญ   การจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชน  ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีนาสนใจของโลกและประเทศไทย 

Prerequisite:        None 

  Concept  of  environmental  health  issues  management  in  

Thailand,  clean water  management,  wastewater  treatment  and  excreta  

management,  solid waste  and  hazardous  waste  management,  air  pollution,  

noise  and  vibration control,   food,  housing,  Institutions  and  work  places  

sanitation, disease vector control, nuisances abatement,, community environmental 

health management, the interested environmental issues of the world and Thailand 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 

Basic  Occupational  Health  and  Safety 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  แนวคิด  ความเปนมา และขอบเขตดาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 

ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  รวมถึง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก อุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการทํางาน  การตระหนักถึงปญหาในการทํางาน 

การควบคุมและปองกันทางอาชีว อนามัยและความปลอดภัย  หนวยงาน  องคกร  มาตรฐานกําหนด  

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  หลักการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ  ภัยทางสุขภาพของผูประกอบ

อาชีพ 

Prerequisite:        None 

   Introduction and overview of occupational health and safety: basic 

concepts in occupational health, safety and working environment, consequences of 

occupational diseases and accidents,  recognition and evaluation of occupational 

health, safety and working environment hazards as well as  prevention and control 

of the hazards, national and international organizations, standards,  laws  and  

regulations  related  to  occupational  health  and  safety 
 

0601212 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 

Solid and Hazardous Waste Management 

Technology 

   3(2-2-5) 

วิชาศึกษากอน:   0604204307 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน  

  แหลงกําเนิด ชนิด ปริมาณ คุณสมบัติ องคประกอบของขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ระบบการจัดการรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ แหลงกําเนิด การขนสงไปยังสถานท่ี

กําจัด ศึกษากระบวนการในการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล การแปรสภาพและการนําของเสียมาหมุนเวียนใชประโยชน ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย กฎหมายและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย 

Prerequisite: 0604307 Basic Environmental Health    

  Origin of the properties of the solid waste and hazardous waste that 

occurs in the community and industry.  Management’s solid waste and hazardous 

waste. Management system to collect solid waste and hazardous waste at source, 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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transportation to the disposal site. The process for the disposal of solid waste and 

hazardous waste must be sanitary. The transition and implementation of waste 

recycling use. Problems arising solid waste and hazardous waste. Law and 

international standardks relating to the management of solid waste and hazardous 

wast 

0601314 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและความเส่ียงตอสุขภาพ 

Environmental  Impact  Assessment and Health Risk 

2(2-0-4)        

วิชาศึกษากอน ไมมี  

  หลักการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห และเขียน

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ แนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคา

การใชประโยชนของมนุษย คุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชน หลักการและคําจํากัด

ความของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ลักษณะเฉพาะ กระบวนการกลั่นกรอง การกําหนด

ขอบเขต การศึกษา ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ การจัดทําขอเสนอแนะและการติดตามประเมินผล 

การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และความสัมพันธระหวางการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพกับนโยบายสาธารณะ 

Prerequisite:  None 

  Principles of environmental and health impactassessment, study, 

analyzeand reporting environmental impact, monitoring and health impact 

assessment, guidelines for reducing environmental impact of physical resources, 

biological resources, value of human exploitation, quality of lifeand public 

participation, principles and definitions of health impact assessment, specialist, 

process moderation, scope of study, health impact assessment, suggestions and 

follow up, public participation in health impact assessmentand relationship 

between health impact assessment and public policy 
 

0601208 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  

Laws and  Professional  Ethics for  Public  Health     

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:         ไมมี 

  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

และสังคม  กฎหมายท่ีเก่ียวของในการประกอบวิชาชีพ  เชน  กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายดาน

สิ่งแวดลอม  กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการ

และการปกครองท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
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Prerequisite:        None 

  Professional ethics, professional standards, professional and social 

responsibility, laws related to professional practice such as public health law, 

environmental law, occupational health and safety law, laws related to 

administration and other related administration 

0601305 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการดานสุขภาพ 

Public Health Administration and Health 

Management 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  การบริหารงานสาธารณสขุ หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข  นโยบาย

และแผนพัฒนาการวิเคราะหปญหา  การวางแผนและหลักการจัดทําแผนงาน  การบริหารคุณภาพ

โดยรวม การพัฒนาภาวะผูนํา  การบริหารโครงการและการประเมินผล  ระบบสุขภาพและการ

จัดการ  หลักประกันสุขภาพ การบริหารทรัพยากรดานสุขภาพ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข การ

วางแผนและนโยบายดานสุขภาพ  การประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพ 

Prerequisite:         None 

  Public health administration, principle and public health 

administration processes,  policy and development plan, problem analysis, planning, 

plan preparation principle, total quality management, leadership development, 

project management and implementation, health system and management, health 

insurance, health resources and management public health economic, health policy 

and planning, implementation of health operation 
 

0601309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

Innovation and Technology in Health 

        2(1-2-3) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรมสุขภาพ เพ่ือสรางนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ

นวัตกรรมสุขภาพ การประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีตอการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การใช

นวัตกรรมสุขภาพในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสุขภาพ 

Prerequisite:      None 

   Meaning concept of health innovation,development for health 

innovation,  invention health innovation,application of knowledge and technology for 

health innovation development, use of health innovations for health promotion 

disease prevention basictherapyand rehabilitation 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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0601311

  

ส่ือและการผลิตส่ือทางสุขภาพ 

Media and Production of Health 

        2(1-2-3) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี  

  หลักและวิธีการทําวัสดุอุปกรณ การเลือกและการใช การผลิต เทคนิคและวิธีการ

ผลิตสื่อท่ีใชในงานสาธารณสุข  รวมท้ังการทดลองและการประเมินผลอุปกรณ  สื่อสาธารณสุข  การ

ฝกปฏิบัติผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

Prerequisite:      None 

  Principle and method of materials,  selection and use of production, 

techniques and methods of media production in public health, experimentation and 

evaluation of equipment, public health media, practice  produce media appropriate 

target  
 

0601403 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

Health Innovation and Technology Project 

          2(300) 

วิชาศึกษากอน:   0601309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

  การจัดทําโครงการหรือ นวัตกรรมทางดานสุขภาพในการสงเสริม ปองกัน ฟนฟูและ

แกไขปญหาสุขภาพในชุมชน  

Prerequisite:      None 

  Project preparation or Health innovation in promoting, preventing, 

restoring and solving health problems in the community 
 

0601315 การฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

Practic in Community Health Development 

     4(0-16-8) 

วิชาศึกษากอน:     061205 ระบาดวิทยา 0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน 

0601310 การประยุกตวิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 0601203 การปฐมพยาบาล  

0601206 อนามัยครอบครัว 0601207 การตรวจประเมินและบาํบัดโรค 1 0601313 การตรวจ

ประเมินและบําบัดโรค 2 

  ฝกปฏิบัติดานการวิเคราะหปญหาสาธารณสุข การวางแผนงาน การดําเนินงานตาม

แผนเพ่ือแกปญหาสาธารณสุข และ การสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมรวมถึง 

ฝกการปฏิบัติงานในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาวะและการบําบัด

เบื้องตน การประเมินการชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสงตอ การปฐมพยาบาลในสภาวะตางๆ การสงตอ

ผูปวย และฟนฟูสภาพแบบองครวมในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
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Prerequisite:    0601205 Eipidemiololy, 0601209 Community Health Assessment, 

0601310 Application of Epidemic Methohods in Pubic Community Health0601203 

First Aid, 0601206 Family Health, 0601207 Assessment and Treatment I, 0601313 

Assessment and Treatment II 

  Practice in analyzing public health problems, planning,planned actions 

to solve public health problems andstrengthening of community by engaging the 

communityPracticein primary health care services,practicehealthassessmentand 

basic therapy, health assessmentof care patient for refer, first aids in emergency 

services, referral system, and health rehabilitation in individual, family and 

community first aid 
 

0601405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

Community Health Field Work 

6(0-24-12) 

วิชาศึกษากอน:     ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ยกเวนรายวิชาท่ีเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย 

   ฝกปฏิบัติภาคสนามในการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวมเพ่ือพัฒนาและ

แกปญหาสาธารณสุขชุมชน โดยประเมินสุขภาพชุมชนแบบองครวม บนพ้ืนฐานการคิดอยางเปน

ระบบและใชขอมูลเชิงประจักษตามกระบวนการวินิจฉัยอนามัยชุมชน ฝกปฏิบัติการบริหารงาน

สาธารณสุขโดยวิเคราะหนโยบายเพ่ือนํามาวางแผนงานดานสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรของ

หนวยงาน วางแผนในการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวม โดยชุมชนมีสวนรวม ประเมินผลการ

ดําเนินงานและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ 

Prerequisite:   All courses  in  particular  subjects,  except courses in  classes  last  

semester 

                  Practice on holistic community health management to develop and 

solve public health problems based on holistic approaches ; community health 

diagnosis process, empirical data and systematic thinking, analyze public health 

administration policies,strategy planning by holistic community health 

management based on community participation, evaluating and writing 

community health report, including research to develop and promote community 

health 
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กลุมวิชาเลือกเสรี 

0601407 

 

วิชาศึกษากอน 

มรณศาสตร 

Death Education 

ไมมี 

            3(3-0-6) 

  ความตายและการสูญเสีย ตลอดจนแนวปฏิบัติตอผูใกลตาย ความรูความเขาใจ

ท้ังทางกายภาพ การพัฒนาจิตใจและอารมณ การปรับตัว การเผชิญสถานการณอยางมีสติและมี

เหตุผล ความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต และยอมรับความเปลี่ยนแปลง การมีสติ ไมประมาท 

ควบคุมอารมณได เม่ือเกิดการพลัดพราก เขาใจความสัมพันธและคุณคาของบุคคลท่ีอยูแวดลอม 

เรียนรูกฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม เพ่ือสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสม เม่ือตองเผชิญ

สถานการณเก่ียวกับความตาย สวนผูท่ีมีภาวะใกลตายจะการดูแลอยางมีมนุษยธรรม เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และพรอมท่ีจะจากไปอยางสงบ” 

Prerequisite:     None 

                      Study death and loss, guidelinefor near death, 

knowledgeforphysical, mental and emotional development, adaptation, 

confronting situation consciously and logically, carefulfor way of life and 

acceptance of change, consciousness not underestimate emotional control for 

separation, understand relationship and value of surrounding person learn to law 

tradition write for Practice correct and appropriate to facing death situation, 

persons near deathcan humane carerespect for dignity of humanityand ready to 

leave peacefully 
 

0601406 ทันตสาธารณสุข 

DentalPublicHealth 

       3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอวัยวะในชองปาก  กลไกตาง ๆ ในการเกิดโรค  การ

ปองกันฟนผุและโรคปริทันต  การสงเสริมสุขภาพ  การตรวจชองปากตามระบบเฝาระวัง  การ

สํารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ  หลักการวินิจฉัยปญหาทันตสุขภาพของชุมชน  การเฝาระวังทันต

สุขภาพ  โครงสรางหนวยงานทางทันตสาธารณสุข  รูปแบบการดําเนินงาน  ทันตสาธารณสุขใน

ชุมชน 

Prerequisite:      None 

                    Basic knowledge of oral organs, mechanisms of diseaseprevent tooth 

decay and periodontal disease, promotion of dental health, oral examination for 

surveillance system, dental health behavior survey, diagnosisprinciples problem of 
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dcntal community health, dental health surveillance, organizational structure of 

public dental, model of dental public health in community 
 

0601408 ธรรมชาติบําบัด 

 Nature Therapy 

      3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบําบัดการใช หลักและวิธีทางธรรมชาติเพ่ือส 

งเสริมสุขภาพและการบําบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช ความร อน ความเย็นแสงแดดเครื่องหอม 

เครื่องดื่มสมุนไพรการอบ การประคบและการออกกําลังกาย การฝ กสมาธิและจิตบําบัด การส งเสริม

สุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดลอม และศาสนา 

 Prerequisite:    None 

  Meaning and concept of natural therapy, principles and methods of 

nature for health promotion and treatmentby heat, cold,sunlight, fragrances, herbal 

drink,baking, compression and exercise, meditation and mental therapy, mental 

health promotion, life energyenvironment and religion  

0601409 สปาเพ่ือสุขภาพ 

Spa and health 

      3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน: ไมมี  

  ประวัติความเปนมาและชนิดของสปา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสปาเพ่ือสุขภาพและการ

บําบัดสุขภาพ  การแพทยทางเลือก หลักการดูแลสุขภาพ องคกรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสปา สาธารณสุข

มูลฐานและสุขอนามัยและความปลอดภัยในสปา 

Prerequisite:     None 

  History and type of spa, general knowledge spa for health and health 

therapyalterative medicine, health care principles, organizations related for spa 

business, primary health care and health and safety in Spa 

0601410 สังคมวิทยาสาธาณสุข 

Sociology of  Public Health 

      3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน ไมมี  

  ความหมายและโครงสรางของสังคม ปจจัยและสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอ

สุขภาพ ลักษณะการใหบริการสาธารณสุข และปญหาในการรับบริการของประชาชน"  

Prerequisite:     None 

  Meaning and structure of social , factor and social environment health 

affect, nature of public health service, public service problems 
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0601411 การสัมมนาทางดานสาธารณสุข 

Seminar in Public Health 

  3(2-2-5) 

หลักการสัมมนา การเตรียมประเด็นสัมมนา การดําเนินงานในการจัดสัมมนา การ

เลือก คนควา และเรียบเรียงประเด็นในการสัมมนาทางสาธารณสุข การนําและรวมสัมมนา รวมท้ัง

เทคนิคและวิธีการสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการสัมมนา ฝกทดลองจัดและสังเคราะหองคความรู

ท่ีไดจากการสัมมนางานสาธารณสุข 

Prerequisite: None 

Principles of seminar, preparation in interested topics and management 

seminar, selecting and constructing in public health issues, leading and participating 

and learning of techniques for knowledge management from seminar, practices in all 

seminar aspects 

0601412 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

Thai Healh Coverage System 

 3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:  ไมมี 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ 

ตางประเทศ  การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

Prerequisite:None 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 

development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 

management and citizen rights under the national health insurance system 

0601413 การวางแผนและประเมินผลทางดานสาธารณสุข 

Planning and evaluate in the public health 

   3(3-0-6) 

วิชาศึกษากอน:   ไมมี 

  แนวคิดพ้ืนฐานทางดานการวางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพ  ความหมาย

ความสําคัญ  ประเภทและรูปแบบการวางแผนและการประเมินผล  หลักการวางแผนและการ

ประเมินผล หลักการดําเนินงานตามแผนงาน การปรับปรุงแผนงาน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

วางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพ และการประสานงาน  บทบาทของผูนําในการวางแผน

และประสานงานกับองคกรและสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การรวบรวม การจัดทําขอมูล และการนํา

ผลการวิจัยมาใชในการประเมินผลงานดานสุขภาพ 

Prerequisite:      None 
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จัดใหมีการเรียนในรายวิชาการวิจัยดานสาธารณสุขในภาคการศึกษาท่ี 2 ป ชั้นปท่ี 3 กอนลงมือ

ปฏิบัติจริงภายใตการควบคุมและใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาของสถาบัน หรืออาจารยท่ีปรึกษา

รวมของหนวยงานชํานาญการสาธารณสุขท่ีสถาบันใหความเห็นชอบ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
หลังจากนักศึกษาทําการศึกษาวิจัยแลวนั้น  นําผลการศึกษาวิจัยท่ีไดมาแกปญหาหรือพัฒนางาน

สาธารณสุขไดอยางแทจริง 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ 

 

- มีประกาศเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

- สอดแทรกเรื่องการแตงกายคุณธรรมจริยธรรม    การมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีและการวางตัวในการทํางานในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ 

มีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือ

สวนรวม 

 

- จัดตั้งชมรมจิตอาสาในการทํากิจกรรมตางๆ 

- กิจกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสาสําหรับผูเรียน 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกสังคมของ

ผูเรียน 

- กิจกรรมเปนการบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวของมาจัดทํา

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโดยนักศึกษาทุกคนตองมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมอีกท้ังกิจกรรมดานการอนุรักษ

สิง่แวดลอม และขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม 

ดานภาษา - มีการจัดกิจกรรมโครงการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
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2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. มีความรับผิดชอบตอ 

ตนเอง  วิชาชีพ  ผูอ่ืนและ

สังคม  

2. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 

3. มีความเสียสละและซ่ือสัตย 

4. เคารพสิทธิและรับฟง

ความเห็น ของผูอ่ืนและยึดม่ันใน

หลักประชาธิปไตย 

5. ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่ง

เสพติดและสิ่งมอมเมา  
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ  

 สอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมท่ีได 

 พัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 ในทุกรายวิชา 

2. เนนการเรียนรูในกิจกรรม 

 ท่ีให  ผูเรียนไดปฏิบัติใน

สถานการณจริงโดยนําสิ่งท่ี 

 เรียนรูในรายวิชาไปปฏิบัติจริง 

 ในการปฏิบัติงาน 

3. เรียนรูและฝกจากกรณี 

 ตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็น  

 ปญหาทางดานคุณธรรม   

 จริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาฝก 

 แกปญหา 

1. ประเมินจากการตรงตอเวลา 

 ของผูเรียนในการเขาเรียน  การสง 

 งานตามกําหนด  ระยะเวลาท่ี 

 มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและ 

 ความพรอมเพรียงของผูเรียนในการ 

 เขารวมกิจกรรมเสริม 

3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน 

 หรือสรางผลงานท่ีเปนความรู  

 ความสามารถของตนเองโดยไมแอบ 

 อางหรือลอกเลียนผลงานบุคคลอ่ืน 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 
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(2) ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1.มีความรูและความเขาใจใน  

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน

เนื้อหารายวิชา 

2.สามารถบูรณาการความรู 

กับศาสตรอ่ืนได 

3. นําความรูไปประยุกตใชกับ 

 ชีวิตประจําวันไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 

 

 จัดการเรียนการสอน

หลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนการ

บรรยายอภิปราย  การปฏบิัตงิาน

กลุม  การลงมือ  ปฏิบัติจริงใน 

สถานศึกษา  โดย เนนหลักการ

ทางทฤษฎีและประยุกตทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง  ให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ

วิชา  ตลอดจนเนื้อหาสาระของ

วิชานั้นๆ และจัดใหมีการเรียนรู

จากสถานการณจริง  โดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง 

มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 

1. การทดสอบยอย 

2. การทดสอบกลางภาคเรียน

และ  

 ปลายภาคเรียน 

3. ประเมินจากรายงานท่ีผูเรียน 

 จัดทํา 

4. ประเมินจากการนําเสนอ 

 ผลงานหรือโครงการ 

5. ประเมินจากรายวิชาท่ี

เก่ียวของ 

 

 

(3) ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. มีความคิดสรางสรรค ใฝหา 

ความรูและสามารถคิดไดอยาง

เปนระบบ 

2. สามารถวิเคราะหปญหา 

 และแกปญหาไดอยางมีเหตุมีผล 

3. สามารถคิดวางแผนงาน    

 ความสามารถในการจัดการได 

 อยางมีประสิทธิภาพ 

1. การวิเคราะห สังเคราะหและ 

นํามาสูการอภิปรายกลุม 

2. ศึกษาดูงาน และการเรียนรู

จากสภาพจริง 

3. ใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือ 

 ปฏิบัติจริง 

 

-ประเมินจากสภาพจริงจาก 

 ผลงาน  และการปฏิบัติของผูเรียน   

เชน  ประเมินจากการนําเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  จากการ

ปฏิบัติงานกลุมและผลงานกลุม  -

การทดสอบโดยใชการสอบกลาง

ภาคและปลายภาค โดยขอสอบมี 

การวิเคราะหแนวคิด 
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(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีความ

เขาใจในตนเองและผูอ่ืน 

 2. มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบตอ

ตนเองและสวนรวม 

 3. สามารถใหความชวยเหลือและ

แกปญหาในสถานการณตางๆ 

ไดอยางดี 

 4. สามารถสรางความสัมพันธ 

 ระหวางกลุมคนหลากหลายได 

 อยางมีประสิทธิภาพ 

 

  1. กลยุทธการสอนท่ีเนนการ 

 สรางสัมพันธระหวางผูเรียนกับ 

ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียน

กับบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนรวมและ

สนับสนุน และผูเรียนกับผูท่ีรวม

ทํางาน 

  2. กลยุทธการจัดการเรียนการ 

สอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน

เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใน

ฐานะผูนํา  ผูตามท่ีดี 

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีทําใหผูเรียนสามารถปรับตัว

เขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงาน

ไดอยางดี 

  4. จัดกิจกรรมการเรียนรูจาก 

 สภาพจริงเพ่ือใหผูเรียนมีมนุษย 

 สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร 

 และบุคคลท่ัวไป 

 

  1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผูเรียนในการ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรียน

การ สอน 

  2. ประเมินจากทักษะการแสดงออก

ในภาวะผูนํา  ผูตามจาก

สถานการณการเรียนการสอนท่ี

กําหนดใหทํา 

3. ประเมินความสามารถในการ   

ทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงาน 

รวมกับผูอ่ืน  
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(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

  1. สามารถใชสารสนเทศในการ

คนควาหาแหลงความรูท่ีทันสมัย 

  2. สามารถเลือกใชสื่อการนําเสนอ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมี

ความเขาใจถูกตองตรงกัน 

  3. สามารถแนะนําประเด็นการ

แกปญหาโดยใชสารสนเทศ สถิติ

หรือคณิตศาสตรในทาง

สรางสรรค 

 4. มีทักษะการสื่อสารท้ังการพูด 

และการเขียนไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

1. จัดประสบการณการเรียนรูท่ี  

สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ 

  2. จัดประสบการณใหผูเรียนได

ใชการสื่อสารท้ังการพูด  การ

ฟง การเขียนระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนและบุคคลอ่ืน 

3. จัดประสบการณใหผูเรียนได

เรียนรูในสถานการณท่ีตองใช

การวิเคราะหขอมูลและสื่อสาร

ขอมูลได อยางเหมาะสม 

 

1.ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ 

โดยใชทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการ

เรียนรูหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ี 

เก่ียวของ  

  2. ประเมินจากความสามารถใน

การอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลใน

การเลือกใชทฤษฎี การสอน

อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียน 

  3. ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

  การเรียนการสอนท่ีจัด 

  4. ประเมินจากการวิเคราะห 

ขอมูลการทํารายงานและ

กิจกรรมในหองเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตนอยางมีคุณคา 

คุณธรรมจรยิธรรมเสยีสละและ

ซ่ือสัตยสุจริต 

 

- สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพสาธารณสุขทุกรายวิชา 

- เปดสอนในรายวิชาท่ีเนน

คุณธรรมจริยธรรม และศาสนา

กับการใชชีวิต 

- ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียน

ประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม

เพ่ือน อาจารย อาจารยพ่ีเลี้ยงใน

แหลงฝกประสบการณ  ผูใชบริการ 

และชุมชน  

- ประเมินโดยการอางอิงดวย

ผลงานและการสอบ 

2. รักษาวินัยตรงตอเวลาและ

ความรับผิดชอบตอตนเองงาน

และสังคม 

 

- ใหนักศึกษาเรียนรูการมีวินัย

โดยการยกตัวอยางบุคคลท่ีเปน

แบบอยางในสังคม ยกยองเชิดชู

นักศึกษาท่ีมีระเบียบวินัยเพ่ือ

กระตุนใหนักศึกษาสวนใหญเกิด

ความมีระเบียบวินัย 

- ฝกใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือ

เกิดความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

- ประเมินโดยการอภิปรายกลุม

แลกเปลี่ยนรูในชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงานและความ

ภาคภูมิใจในประโยชนท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมหลังจากการรับผิดชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมาย  

3.  รักษาสิทธิของตนเองและ

เคารพในสิทธิของผูอ่ืนตระหนัก

ในรักคุณคาและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย 

 

- มอบหมายงานในรายวิชาท่ี

เก่ียวของใหนักศึกษาใชหลักธรรม

ประยุคตใชในการแกไขปญหา 

- สอดแทรกเนื้อหาแนวทางการ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดาน

สุขภาพในรายวิชาหมวดวิชาชีพ 

- ประเมินผลโดยผลงานท่ี

มอบหมาย 

- ประเมินผลโดยการสัมภาษณ 

หรือสอบถาม จากบุคคลรอบขาง

ของนักศึกษา 

4.  เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆขององคกรและ

สังคม 

- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร 

ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย

เพ่ือใหนักศึกษามีคานิยมท่ี

ถูกตอง 

- ชี้แจงกฎระเบียบท่ีชัดเจนและ

แนวทางปฏิบัติในการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

- ประเมินผลจากความตรงตอเวลา

ในการเขาชั้นเรียน ตลอดจนการ

แตงกายท่ีเปนไปตามประกาศ

ระเบียบของวิทยาลัย  
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ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

5. ปฏิบัติตามจริยธรรม

จรรยาบรรณทางวชิาการและ

วิชาชีพสาธารณสุข 

- สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพสาธารณสุขทุกรายวิชา 

- เปดสอนในรายวิชาท่ีเนนรื่อง

คุณธรรมจรยิธรรม และกฎหมาย

ทางดานสาธารณสุข 

- ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียน-

- ประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม

เพ่ือน อาจารย อาจารยพ่ีเลี้ยงใน

แหลงฝกประสบการณ  ผูใชบริการ 

และชุมชน  

- ประเมินโดยการอางอิงดวยผลงาน

และการสอบ 

 

(2) ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. ความรูและเขาใจศาสตร

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับองค

ความรูทางดานสาธารณสุข/ 

วิชาชีพและสาขาท่ีเก่ียวของ 

 

จัดใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังการเรียนรูใน

ชั้นเรียน แหลงฝกประสบการณ 

และชุมชน โดยใชกลวิธีการเรียน

การสอนท่ีหลากหลายรูปแบบท้ัง

การบรรยายรวมกับการอภิปราย 

การคนควา การวิเคราะหและทํา

กรณีศึกษาตลอดจนการนําเสนอ

ประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการ

เรียนรูรวมกันของกลุม 

- การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม 

เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินผล

ดานความรู ท้ังการเรียนในชั้นเรียน

การสอบวัดความรู โดยใชขอสอบ 

การจัดทํารายงาน การศึกษา

คนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา 

การทําโครงการ และการนําเสนอ

ผลงาน เปนตน 

2.  มีความรูความเขาใจ

กระบวนการวจิัยในชุมชนและ

วิทยาการท่ีทันสมัยรองรับตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

ประเทศ 

 

- จัดหลักสูตรท่ีมีรายวิชาบังคับท่ี

ครอบคลุมความรูสาขาวิชาอยาง

ครอบคุม 

 -จัดใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู

จากสถานการณจริง คนหาขอมูล

ใหมพรอมยกตัวอยางการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน 

- การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม 

เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินผล

ดานความรู ท้ังการเรียนในชั้นเรียน

การสอบวัดความรู โดยใชขอสอบ 

การจัดทํารายงาน การศึกษา

คนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา 

การทําโครงการ และการนําเสนอ

ผลงาน เปนตน 
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(3) ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหสถานการณดาน

สุขภาพในระดับบุคคลครอบครัว

กลุมและชุมชนไดอยางเปนองค

รวม 

 

- กรณีศึกษาทางการประยุกตใช

ความรูดานสาธารณสุขศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

- การอภิปรายกลุม 

- ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

2. วางแผนพัฒนาสุขภาพเปน

องครวมอยางบูรณาการและ

ตอเนื่องปฏิบัติงานสาธารณสุข

ท่ัวไปและเฉพาะทางไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยเนนการมี

สวนรวมของบุคคลชุมชนโดย

การประสานงานกับองคกรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

-  จัดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

นําความรูท่ีไดรับในชั้นเรียนไป

ประยุกตใช 

-ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 

การอภิปรายกลุม การสัมนา การ

ทํากรณีศึกษา การโตวาที การ

จัดทําโครงการ การทําการวิจัย 

เปนตน 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

-การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถ

ทําไดโดยการออกขอสอบท่ีให

นักศึกษาแกปญหา 

3.  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค

ฟนฟูสภาพและสงตอผูปวยได

อยางมีประสิทธิผล 

-จัดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

นําความรูท่ีไดรับในชั้นเรียนไป

ประยุกตใช 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 

 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

4. ใหบริการดานวิชาการการ

สาธารณสุขท่ีมุงเนนการสราง

เสริมสุขภาพการปองกันและ

ควบคุมโรคปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคาม

ภาวะสุขภาพของประชาชนและ

ชุมชน 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ เชนการจัดกิจกรรมการ

บริการสุขภาพ 

-การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

-การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถ

ทําไดโดยการออกขอสอบท่ีให

นักศึกษาแกปญหา 

-การวัดจากการจัดจกิจกรรมบริการ

วิชาการ 

 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรวมงานในองคกรและกับ

บุคคลอ่ืน 

 

- จัดใหมีการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ 

การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ตางประเทศ 

-ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย

และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

-การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. สามารถทํางานเปนทีม

รวมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนและมี

ความรับผิดชอบตอตนเองผูอ่ืน 

ในหนวยงานและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

-จัดใหมีการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ

ภาวะผูนํา สังคมวิทยา  

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

มีการทํางานเปนทีมเพ่ือสงเสริม

การแสดงบทบาทของการเปน

ผูนําและผูตาม 

-สังเกตจากพัฒนาการทางดาน

ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู

ในชั้นเรียน 

-ประเมินผลจากการประเมินกันเอง

ของนักศึกษา 

3. มีคุณลักษณะของภาวะผูนํา

และภาวะผูตามท่ีดี 

 

 -มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุก

รายวิชาเพ่ือฝกใหนักศึกษารูจัก

ปรับตัวในการทํางานรวมกันกับ

ผูอ่ืน 

-การสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนผูเรียน

กับผูสอนผูเรียนกับผูใชบริการ

และผูรวมทีมสุขภาพ 

-ประเมินจากคุณภาพงานท่ี

มอบหมายท่ีแสดงถึงความรวมมือ

ในการปฏิบัติและการแกไขปญหา 

-สังเกตจากพัฒนาการการมีสวน

รวมของนักศึกษา ทางดานความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้น

เรียน 
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(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. สามารถใชเทคนิคทางสถิติ

ชีวสถิติและหลักระบาดวิทยาใน

การวิเคราะหขอมูล 

และแปลความหมายขอมูลท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

- การจดักิจกรรมการเรยีนการ

สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือ

สามารถแปลความหมายขอมูล

เชิงปริมาณและคุณภาพไดอยาง

ถูกตอง 

- การทดสอบการวิเคราะหขอมูล

โดยใชขอสอบการทํารายงาน

กรณีศึกษาและการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษาวิจัยการศึกษาอิสระ 

2. สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอรใน

การคนควาการเก็บรวบรวม 

ขอมูลวิเคราะหขอมูลและ

เลือกใชรูปแบบของสื่อเพ่ือการ

นําเสนอตอบุคคลและสาธารณะ

อยางเหมาะสม 

- การจดักิจกรรมการเรยีนการ

สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการ

พูด การฟงและการเขียนในกลุม

ผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

และบุคคลท่ีเก่ียวของใน

สถานการณท่ีหลากหลาย 

- การประเมินผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกต

และแบบประเมินทักษะการพูด 

การเขียน 

 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟง

และการเขียน 

 

 

- การจัดประสบการณการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและ

วิธีการ 

- ใหมีการนําเสนองานในรูปแบบ

ของสารสนเทศทุกรายวิชาท่ี

มอบหมายงานใหนักศึกษา 

- ประเมินจากคุณภาพของงานและ

การนําสนองานท่ีชัดเจน และการ

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(6) ดานทักษะการฝกปฏิบัติ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรู 

1. สามารถสํารวจวิเคราะหชุมชน

ใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค

การควบคุมโรคการบําบัดโรค

เบื้องตนการฟนฟูสุขภาพตาม

พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

มาตรา 3 อยางมีประสิทธิภาพ 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

-ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงานจัดกิจกรรมใชแบบ

ประเมินนักศึกษาโดยอาจารย

ประจาํรายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

2. สามารถใชเทคนิคดาน

สาธารณสุขและวิทยาศาสตร

สุขภาพในการตรวจประเมินบําบัด 

โรคเบื้องตนการดูแลใหความ

ชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสงตอตาม

พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

มาตรา 3 

 

- จัดใหมีการฝกปฏิบัติ

ภาคสนามนําความรูท่ีไดรับใน

ชัน้เรียนไปประยุคตใช 

 

- ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงานและการปฏิบัติของ

นักศึกษาเชนประเมินจากการ 

ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

3. สามารถเก็บวิเคราะหขอมูล

นํามาประเมินสถานการณเพ่ือการ

วินิจฉัยชุมชนการ 

วางแผนงานโครงการดานสุขภาพ

การปฏิบัติตามแผนการติดตามและ

การประเมินผล 

 

-การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

- ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงานจัดกิจกรรม 

-ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยประจํารายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

4. สามารถสื่อสารกับประชาชน

ชุมชนเครือขายในชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการ 

พูดการฟงและการเขียน 

 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงานจัดกิจกรรมใชแบบ

ประเมินนักศึกษาโดยอาจารย

ประจาํรายวิชา 

- นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพสาขา 

 (1)คุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

  1. ปฏิบัติตนอยางมีคุณคา 

คุณธรรมจรยิธรรมเสยีสละและ

ซ่ือสัตยสุจริต 

 

- สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพสาธารณสุขทุกรายวิชา 

- เปดสอนในรายวิชาท่ีเนน

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ

ศาสนากับการใชชีวิต 

- ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียน

ประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม

เพ่ือน อาจารย อาจารยพ่ีเลี้ยงใน

แหลงฝกประสบการณ  ผูใชบริการ 

และชุมชน  

- ประเมินโดยการอางอิงดวย

ผลงานและการสอบ 

2. รักษาวินัยตรงตอเวลาและ

ความรับผิดชอบตอตนเองงาน

และสังคม 

 

- ใหนักศึกษาเรียนรูการมีวินัย

โดยการยกตัวอยางบุคคลท่ีเปน

แบบอยางในสังคม ยกยองเชิดชู

นักศึกษาท่ีมีระเบียบวินัยเพ่ือ

กระตุนใหนักศึกษาสวนใหญเกิด

ความมีระเบียบวินัย 

 - ฝกใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือ

เกิดความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย  

- ประเมินโดยการอภิปรายกลุม

แลกเปลี่ยนรูในชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงานและความ

ภาคภูมิใจในประโยชนท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมหลังจากการรับผิดชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมาย  

3.  รักษาสิทธิของตนเองและ

เคารพในสิทธิของผูอ่ืนตระหนัก

ในรักคุณคาและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย 

 

- มอบหมายงานในรายวิชาท่ี

เก่ียวของใหนักศึกษาใชหลักธรรม

ประยุกตใชในการแกไขปญหา 

- สอดแทรกเนื้อหาแนวทางการ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดาน

สุขภาพในรายวิชาหมวดวิชาชีพ 

- ประเมินผลโดยผลงานท่ี

มอบหมาย 

- ประเมินผลโดยการสัมภาษณ 

หรือสอบถาม จากบุคคลรอบขาง

ของนักศึกษา 

4.  เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆขององคกรและ

สังคม 

- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร 

ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย

เพ่ือใหนักศึกษามีคานิยมท่ี

ถูกตองชี้แจงกฎระเบียบท่ีชัดเจน

และแนวทางปฏิบัติในการเรียน

การสอนทุกรายวิชา 

 

- ประเมินผลจากความตรงตอเวลา

ในการเขาชั้นเรียน ตลอดจนการ

แตงกายท่ีเปนไปตามประกาศ

ระเบียบของวิทยาลัย  
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ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

5. ปฏิบัติตามจริยธรรม

จรรยาบรรณทางวชิาการและ

วิชาชีพสาธารณสุข 

- สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพสาธารณสุขทุกรายวิชา 

- เปดสอนในรายวิชาท่ีเนนรื่อง

คุณธรรมจรยิธรรม และกฎหมาย

ทางดานสาธารณสุข 

- ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียน

ประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุม

เพ่ือน อาจารย อาจารยพ่ีเลี้ยงใน

แหลงฝกประสบการณ  ผูใชบริการ 

และชุมชน  

- ประเมินโดยการอางอิงดวยผลงาน

และการสอบ 

 

(2) ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

มีความรูและเขาใจศาสตร

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับองค

ความรูทางดานสาธารณสุข 

ตามพ.ร.บ.วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนมาตรา 3 

- จัดใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู

จากสถานการณจริง ท้ังการ

เรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก

ประสบการณ และชุมชน โดยใช

กลวิธีการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายรูปแบบท้ังการ

บรรยายรวมกับการอภิปราย การ

คนควา การวิเคราะห และทํา

กรณีศึกษาตลอดจนการนําเสนอ

ประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการ

เรียนรูรวมกันของกลุม 

- การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม 

เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินผล

ดานความรู ท้ังการเรียนในชั้นเรียน

การสอบวัดความรู โดยใชขอสอบ 

การจัดทํารายงาน การศึกษา

คนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา 

การทําโครงการ และการนําเสนอ

ผลงาน เปนตน 
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(3) ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหสถานการณดาน

สุขภาพในระดับบุคคลครอบครัว

กลุมและชุมชนไดอยางเปนองค

รวม 

 

- กรณีศึกษาทางการประยุกตใช

ความรูดานสาธารณสุขศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

- การอภิปรายกลุม 

- ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

2. วางแผนพัฒนาสุขภาพเปน

องครวมอยางบูรณาการและ

ตอเนื่องปฏิบัติงานสาธารณสุข

ท่ัวไปและเฉพาะทางไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยเนนการมี

สวนรวมของบุคคลชุมชนโดย

การประสานงานกับองคกรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

-  จัดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

นําความรูท่ีไดรับในชั้นเรียนไป

ประยุคตใช 

-ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 

การอภิปรายกลุม การสัมนา การ

ทํากรณีศึกษา การโตวาที การ

จัดทําโครงการ การทําการวิจัย 

เปนตน 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

-การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถ

ทําไดโดยการออกขอสอบท่ีให

นักศึกษาแกปญหา 

3.  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค

ฟนฟูสภาพและสงตอได 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

นําความรูท่ีไดรับในชั้นเรียนไป

ประยุคตใช 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 

 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

4. ใหบริการดานวิชาการการ

สาธารณสุขท่ีมุงเนนการสราง

เสริมสุขภาพแกประชาชนและ

หนวยงานอ่ืนได 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ เชนการจัดกิจกรรมการ

บริการสุขภาพ 

-การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

-การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถ

ทําไดโดยการออกขอสอบท่ีให

นักศึกษาแกปญหา 

-การวัดจากการจัดจกิจกรรมบริการ

วิชาการ 

 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรวมงานในองคกรและกับ

บุคคลอ่ืน 

 

- จัดใหมีการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ 

การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ตางประเทศ 

-ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย

และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

-การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. สามารถทํางานเปนทีม

รวมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนและมี

ความรับผิดชอบตอตนเองผูอ่ืน 

ในหนวยงานและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

-จัดใหมีการเรียนการสอนท่ี

สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ

ภาวะผูนํา สังคมวิทยา  

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

มีการทํางานเปนทีมเพ่ือสงเสริม

การแสดงบทบาทของการเปน

ผูนําและผูตาม 

-สังเกตจากพัฒนาการทางดาน

ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู

ในชั้นเรียน 

-ประเมินผลจากการประเมินกันเอง

ของนักศึกษา 

3. มีคุณลักษณะของภาวะผูนํา

และภาวะผูตามท่ีดี 

 

 -มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุก

รายวิชาเพ่ือฝกใหนักศึกษารูจัก

ปรับตัวในการทํางานรวมกันกับ

ผูอ่ืน 

-การสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนผูเรียน

กับผูสอนผูเรียนกับผูใชบริการ

และผูรวมทีมสุขภาพ 

-ประเมินจากคุณภาพงานท่ี

มอบหมายท่ีแสดงถึงความรวมมือ

ในการปฏิบัติและการแกไขปญหา 

-สังเกตจากพัฒนาการการมีสวน

รวมของนักศึกษา ทางดานความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้น

เรียน 
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(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. สามารถใชเทคนิคทางสถิติ

ชีวสถิติและหลักระบาดวิทยาใน

การวิเคราะหขอมูล 

และแปลความหมายขอมูลท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือ

สามารถแปลความหมายขอมูล

เชิงปริมาณและคุณภาพไดอยาง

ถูกตอง 

- การทดสอบการวิเคราะหขอมูล

โดยใชขอสอบการทํารายงาน

กรณีศึกษาและการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษาวิจัยการศึกษาอิสระ 

2. สามารถคอมพิวเตอรใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

คนควาการเก็บรวบรวม 

ขอมูลวิเคราะหขอมูลและ

เลือกใชรูปแบบของสื่อเพ่ือการ

นําเสนอตอบุคคลและสาธารณะ

อยางเหมาะสม 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการ

พูด การฟงและการเขียนในกลุม

ผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

และบุคคลท่ีเก่ียวของใน

สถานการณท่ีหลากหลาย 

- การประเมินผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกต

และแบบประเมินทักษะการพูด 

การเขียน 

 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟง

และการเขียน 

 

 

- การจัดประสบการณการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและ

วิธีการ 

- ใหมีการนําเสนองานในรูปแบบ

ของสารสนเทศทุกรายวิชาท่ี

มอบหมายงานใหนักศึกษา 

- ประเมินจากคุณภาพของงานและ

การนําสนองานท่ีชัดเจน และการ

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(6.) ดานทักษะการฝกปฏิบัติ 

ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. สามารถใหคําแนะนําให

คําปรึกษาเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพการปองกันโรคการ

ควบคุมโรคการบําบัดโรค

เบื้องตนการฟนฟูสุขภาพตาม

พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนมาตรา 3  

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

จัดกิจกรรม 

- ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยประจํารายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

2. สามารถใชเทคนิคดาน

สาธารณสุขและวิทยาศาสตร

สุขภาพในการตรวจประเมิน

บําบัดโรคเบื้องตนการดูแลให

ความชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสง

ตอตามพรบ.วิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชนมาตรา 3 

 

จัดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

นําความรูท่ีไดรับในชั้นเรียนไป

ประยุกตใช 

 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษาเชน

ประเมินจากการ 

- ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

3. สามารถประเมินสถานการณ

การวินิจฉัยการวางแผนงาน

โครงการสุขภาพการปฏิบัติ 

ตามแผนการติดตามและการ

ประเมินผล 

-การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

จัดกิจกรรม 

-ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยประจํารายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

4. สามารถสื่อสารกับประชาชน

ชุมชนเครือขายในชุมชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพท้ังการ 

พูดการฟงและการเขียน 

 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

จัดกิจกรรม 

- ใชแบบประเมินนักศึกษาโดย

อาจารยประจํารายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

5. มีทักษะในการใช

กระบวนการแกปญหาสุขภาพ

แบบมีสวนรวมในชุมชนทักษะ

การเปนผูนําในการปฏิบัติงาน 

- การสอนท่ีเนนใหผูเรียนได ฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป  

-จัดใหมีการบูรณาการเรียนการ

สอน เชนใหจัดกิจกรรมหรือ

โครงการในชุมชน 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

จัดกิจกรรมใชแบบประเมิน

นักศึกษาโดยอาจารยประจํา

รายวิชา 

-นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณเปนตน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) 

1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 

 

                   รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล และความ

ร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0001105  โลกทัศนกับจริยธรรมในการดําเนิน

ี ิ                
                   

0001109  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                    

0001110  การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ                    

0001210  ปรัชญาและชีวิต                    

0001211  การพัฒนาภาวะผูนําและการสราง

ทีมงาน 
                   

0001212  ศาสนากับชีวิต                    

0001214  สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน                      

0001215  ตรรกวิทยาเบ้ืองตนกับชีวิต                      

กลุมวิชาสังคมศาสตร                    

0002110  มนุษยกับสังคม                    

0002111   พลศึกษาและนันทนาการ                    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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                   รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล และความ

ร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0002112  พลเมืองศึกษา                     

0002113   รากฐานของอารยธรรม                    

0002220   กฎหมายกับชีวิต                     

0002221  สังคม เศรษฐกิจและการเมือง                    

0002222   เศรษฐศาสตรท่ัวไป                    

0002223   สถานการณโลกปจจุบัน                     

กลุมวิชาภาษาศาสตร                    

0003104  การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

0003106  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    

0003107   การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                    

0003210   การอานภาษาอังกฤษ                    

0003211   การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    

0003316   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ                    

0003317   ภาษาจีนพ้ืนฐาน                    

0003318   ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน                    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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                    รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล และ

ความร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 

คอมพิวเตอร 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

คณิตศาสตร                    

0004102 สถิติเบ้ืองตน                    

0004109 แคลคูลัสเบ้ืองตน                    

0004124  คณิตศาสตรเบ้ืองตน                    
0004127  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                     

วิทยาศาสตร                    

0004126  ฟสิกสท่ัวไป                    

0004206 การรักษาสุขภาพ                    

0004209 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                    

0004210  การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน                    

0004211  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ                    
0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 
                   

0004213 ผลิตภัณฑและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ                    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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                   รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล และ

ความร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การ

ส่ือสาร 
 

 

วิทยาศาสตร(ตอ) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0004214 ภูมิปญญาไทย                    
0004215  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ   

             สิ่งแวดลอม 
                   

คอมพิวเตอร                    

0004123 ความรูเทาทันสารสนเทศ                    

0004125 การประยุกตโปรแกรมสํานักงาน                        
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คําอธิบายผลการเรียนรูในตารางของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ ผูอ่ืนและสังคม  

1.2 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 

1.3 มีความเสียสละและซื่อสัตย 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความเห็น

ของผูอ่ืนและยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย 

1.5 ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพ

ติดและสิ่งมอมเมา 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจใน

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน

เน้ือหารายวิชา 

2.2 สามารถบูรณาการความรูกับ

ศาสตรอ่ืนได 

2.3 นําความรูไปประยุกตใชกับชิวิต

ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มีความคิดสรางสรรค ใฝหา

ความรูและสามารถคิดไดอยางเปน

ระบบ 

3.2 สามารถวิเคราะหปญหาและ

แกปญหาไดอยางมีเหตุมีผล 

3.3 สามารถคิดวางแผน 

ความสามารถในการจัดการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีความ

เขาใจในตนเองและผูอ่ืน 

4.2 มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ

ตนเองและสวนรวม 

4.3 สามารถใหความชวยเหลือและ

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

อยางดี 

4.4 สามารถสรางความสัมพันธ

ระหวางกลุมคนหลากหลายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

5.1 สามารถใชสารสนเทศในการ

คนควาแหลงความรูท่ีทันสมัย 

5.2 สามารถเลือกใชสื่อการนําเสนอ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีความ

เขาใจถูกตองตรงกัน 

5.3 สามารถแนะนําประเด็นการ

แกปญหาโดยใชสารสนเทศ สถิติ 

หรือคณิตศาสตรในทางสรางสรรค 

   5.4 มีทักษะการสื่อสารท้ังการพูด   

   และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 91 

 สป
.อว

. พิ
จา
รณ

าค
วา
มส

อด
คล้

อง
ขอ
งห
ลัก
สูต
รน
ี้แล้
ว P

/1(
31

 พ
.ค.

 63
)



 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping)            

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะ

ทางปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความ

ร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การ

ส่ือสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

  1003113   เคม ี

 

                   

  1003102   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

 

                   

  1003107   ชีวเคม ี                    

  1004113  ชีววิทยา                    

  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา 
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คําอธิบายผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 มีความรูความเขาใจและ

ตระหนักในคุณคาคุณธรรม

จริยธรรม 

1.2 มีความเขาใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจน

หนาท่ีและสิทธิของผูประกอบ

วิชาชีพ 

1.3 มีความรูความเขาใจใน

หลักสิทธิมนุษยชนเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

  1.4 มีวินัยตรงตอเวลาและความ

รับผิดชอบตอตนเองวิชาชีพสังคม

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจ

ในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิต

และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

 

2.2 มีความเขาใจในทฤษฎี

และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ทางวิชาชีพ และบทบาท

วิชาชีพท่ีมีตอระบบสุขภาพ

ชุมชนสังคมและ สิ่งแวดลอม 

2.3 สามารถวิเคราะหปญหา 

เขาใจและอธิบายความ

ตองการทางดานวิทยาศาสตร

การแพทย รวมท้ังประยุกต

ทักษะการใชเครื่องมืออยาง

เหมาะสม 

2.4 สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ 

งานวิจัยและพัฒนาการทาง

วิทยาศาสตรการแพทย 

รวมท้ังการนําไปประยุกตใช 

2.5พัฒนาความรู ความ

ชํานาญทางดานวิทยาศาสตร

ท่ัวไป และทางการแพทย 

รวมท้ังตอยอดองคความรูได

อยางตอเน่ือง เขาใจการ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 

ของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.6สามารถบูรณาการความรูดาน

วิทยาศาสตรการแพทย กับความรู

ศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. ดานความรูทางปญญา 

3.1สามารถสืบคนและวิเคราะห

ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการเพ่ือใชในการ

สังเคราะหการเรียนรูหรือการ

แกไขปญหาอยางเหมาะสมและ

สรางสรรค 

3.2สามารถคิดวิเคราะหอยางมี

วิจารณญาณและเปนระบบโดย

ใชองคความรูทางวิชาชีพและ

องคความรูท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดผลลัพธท่ีมีคุณภาพใชในการ

อางอิงการใหบริการและการ

แกไขปญหา 

 

3.3สามารถใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรทางการวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับสถานการณและบริบท

ทางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการ

แกไขปญหาในการดําเนินงาน 

ท้ังในบทบาทของผูนํา และ

บทบาทของการเปนสมาชิกของ

กลุม 

4.2รูขอบเขตของสิทธิของตนเอง 

และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

รวมท้ังยอมรับในความแตกตาง

ทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของบุคคลรอบขาง 

4.3มีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ความรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. ดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 มีความรูทางวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรและสถิติสามารถ

นํามาใชวิเคราะหวิจัยหรือแกปญหา

และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพได 

5.2 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศในการสื่อสารการแสวงหา

ความรูดวยตนเองการจัดเก็บ

ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศ 

 5.3 สามารถเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอท่ีเหมาะสม 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา(Curriculum Mapping)            

3.3 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.

ความรู 

 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การ

ส่ือสาร 
และเทคโนโลยี  

 

 

 

6.ทักษะการฝกปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

  0601201   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 

 
  

 
                    

  0601202   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง 

                   

 

                     

  0601101  การสาธารณสุขเบ้ืองตน 

 
                     

  0601401  สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข                      

  0601102  ประชากรศาสตร                      

  0601306  โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  (1)                      

0601301   ชีวสถิติ 

 

 

 

                     

0601304  วิทยาการระบาด (1)                      

  0601305  การบริหารงานสาธารณสุขและการ 

จัดการดานสุขภาพ 
 

                     

  0601204   อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน (2) 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping)            

3.3 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

2.

ความรู 

 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข การ

ส่ือสาร 
และเทคโนโลยี  

ส ส ศ 

 

 

6.ทักษะการฝกปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

  0601103   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน (2) 

 

 

                     

  0601208   กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

                     

  0601312   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร(2) 

 

 

                     

  0601207   การตรวจประเมินและบําบัดโรค1(3) 

 

 

                     

  0601205   การปองกันและควบคุมโรค(1) 

 

 

                     

  0601405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข   

  ชุมชน (4) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา(Curriculum Mapping)            

3.3 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.

ความรู 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 

ระหวาง

บุคคล และ

  

5. ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข 

การส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

6. ทักษะการฝกปฏิบัติ 

 

 
1 2 3 4 5 1 

 

2 1 2 3

 

4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

  0601402  การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ(1) 

 

 

                      

  0601303  การจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย(ุ1) 

 

 

 

        

 

              

  0601210  การดูแลสุขภาพแบบองครวม(1) 

 

 

 

                      

  0601211  การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (1) 

 
                      

  0601206  อนามัยครอบครัว(3) 

 

 

                      

  0601203   การปฐมพยาบาล (3)                       

  0601302  เภสัชวิทยาเบ้ืองตนในงานสาธารณสุข(2) 

 

 

 

                      

  0601313  การตรวจประเมินและบําบัดโรค2(3) 

 

 

                      

  0601314  การประเมิผลกระทบเสี่ยงและสิ่งแวดลอม 

ทางสุขภาพ (2) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจากหลักสูตรสู รายวิชา(Curriculum Mapping)            

3.3 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบหล ัก                    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความ

ร ับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 
เชิงต ัวเลข 

การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

6.ทักษะการฝกปฏิบัติ 

 

 

1 2 3 4 5 1 

 

2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

  0601209  การประเมินสุขภาพชุมชน(1) 

 
                      

  0601212  เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย                       

  0601310  การประยุกตวิธีการระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน(1) 

 

 

                    

 
  

  0601315  การฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาสุขภาพชุมชน (4)                       

  0601311   สื่อและการผลิตสื่อสุขภาพ(1) 

 
                      

  0601307   ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข                       

  0601308   การวิจัยดานสาธารณสุข(1) 

 

 

                      

  0601309   นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ(1) 

 

 

                      

  0601404   โครงงานวิจัยทางดานสาธารณสุข(1)                       

  0601303  โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสุขภาพ(1)                       

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 97 

 สป
.อว

. พิ
จา
รณ

าค
วา
มส

อด
คล้

อง
ขอ
งห
ลัก
สูต
รน
ี้แล้
ว P

/1(
31

 พ
.ค.

 63
)



 
 

คําอธิบายผลการเรียนรูในตารางของหมวดวิชาชีพ  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรม

จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต 

1.2 รักษาวินัยตรงตอเวลาและความ

รับผิดชอบตอตนเองงานและสังคม 

1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพ

ในสิทธิของผูอ่ืนตระหนักในรักคุณคา

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆขององคกรและสังค 

1.5 ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 

2. ดานความรู 

2.1 ความรูและเขาใจศาสตรพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับองคความรูทางดาน

สาธารณสุข/ วิชาชีพและสาขาท่ี

เก่ียวของ 

2.2มีความรูความเขาใจ

กระบวนการวิจัยในชุมชนและ

วิทยาการท่ีทันสมัยรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1วิเคราะหสถานการณดาน

สุขภาพในระดับบุคคลครอบครัว

กลุมและชุมชนไดอยางเปนองครวม 

3.2 วางแผนพัฒนาสุขภาพเปนองค

รวมอยางบูรณาการและตอเน่ือง

ปฏิบัติงานสาธารณสุขท่ัวไปและ

เฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล

ชุมชนโดยการประสานงานกับ

องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.3 สงเสริมสุขภาพปองกันโรค 

ฟนฟูสภาพและสงตอผูปวยไดอยาง

มีประสิทธิผล 

3.4 ใหบริการดานวิชาการการ

สาธารณสุขท่ีมุงเนนการสรางเสริม

สุขภาพการปองกันและควบคุมโรค

ปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามภาวะสุขภาพ

ของประชาชนและชุมชน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานใน

องคกรและกับบุคคลอ่ืน 

4.2 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับ

สาขาวิชาชีพอ่ืนและมีควารับผิดชอบ

ตอตนเองผูอ่ืนในหนวยงานและงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

  4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและ

ภาวะผูตามท่ีด ี

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

5.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติชีวสถิติ

และหลักระบาดวิทยาในการวิเคราะห

ขอมูลและแปลความหมายขอมูลท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรในการคนควาการ

เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลและ

เลือกใชรูปแบบของสื่อ 

เพ่ือการนําเสนอตอบุคคลและ

สาธารณะอยางเหมาะสม 

   5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟงและ

การเขียน 

6. ดานทักษะการฝกปฏิบัติ 

   6.1 สามารถสํารวจวิเคราะหชุมชน

ใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ

สงเสริมสุขภาพการปองกันโรคการ

ควบคุมโรคการบําบัดโรคเบ้ืองตนการ

ฟนฟูสุขภาพตามพ.ร.บ.วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนมาตรา 3 อยางมี

ประสิทธิภาพ 

  6.2 สามารถใชเทคนิคดาน

สาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพ

ในการตรวจประเมินบําบัดโรคเบ้ืองตน

การดูแลใหความชวยเหลือผูปวยเพ่ือ

การสงตอตามพรบ.วิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชนมาตรา 3 

 

  6.3 สามารถเก็บวิเคราะหขอมูล

นํามาประเมินสถานการณเพ่ือการ

วินิจฉัยชุมชนการ 

วางแผนงานโครงการดานสุขภาพการ

ปฏิบัติตามแผนการติดตามและการ

ประเมินผล 
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หมวดที่ 5   หลกัเกณฑ ในการประเม ินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับของวิทยาลัยนครราชสีมาวาดวยการประเมินผลการศึกษา

การสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผล 

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับสากลโดยการวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

 2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2.2 การตรวจสอบจากหนวยงานท่ีบัณฑิตทํางานอยูโดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในหนวยงานนั้นๆ 

2.3 การประเมินตําแหนงและหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

    2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมท้ังเปด

โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 
 

3. เกณฑการสําเร ็จการศ ึกษาตามหลักสูตร  

   3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ 

           นักศึกษาจะตองผานเกณฑในการพิจารณาเง่ือนไขดังนี้ 

           3.1.1 ตองศึกษารายวิชาตางๆครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและขอกําหนดอยางอ่ืน 

           3.1.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

           3.1.3 คุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยนครราชสีมาวาดวยการ

ประเมินผลการศึกษาการสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

           3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆกับวิทยาลัย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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           3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   3.2. นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

          3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

          3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

          3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง

ความจํานงของสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาท่ีวิทยาลัยกําหนด

มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย ใหม 

    1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

วิทยาลัย/สถาบันคณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

    1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรม

ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือ

ตางประเทศ 

2.  การพัฒนาความรู และท ักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง 

2.2.2 สนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆการ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณการ

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาช ีพด านอ่ืนๆ  
           2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 

คุณธรรมจรยิธรรม 

           2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

           2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

           2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

           2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆของคณะ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หมวดที่ 7 การประก ันคุณภาพหลักส ูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี

กระบวนการดังตอไปนี้ 

1.1  การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร และมี

ภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 5 

คน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการ

วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ. 7) และนํา

ขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

1.3 การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน1 

1.3.1 การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1.1 กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1.3.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.2 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม 

แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

1.3.3 มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการของ 

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

1.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง 

สิ้นสุดปการศึกษา 

1.4  ในกรณีท่ีสาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ใหสาขาวิชาดําเนินการตามเกณฑท่ี 

ระบุไวในกรอบมาตรฐานดังกลาว 

1.5 กําหนดใหมีการทวนสอบในรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้นๆไมนอยกวา รอยละ 25  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ของรายวิชาท่ีเปดสอน โดยแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบและดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1 เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

2.2 มีความรูในสาธารณสุขชุมชนสอดคลองกับ มคอ.1 และมาตรฐานของวิชาชีพ.ตามความ 

เหมาะสมของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

2.3 มีทักษะดานปญญา สามารถคิดวิเคราะห วิจารณ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมิน 

คาอยางสรางสรรค รวมท้ังสามารถประยุกตใชทักษะและ /หรือความรูความเขาใจทางวิชาการในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีไดรับการฝกฝน 

2.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานท่ี 

ไดรับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมและปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.5 มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 

สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอท่ี

เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงท่ีตางกันสามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร และสืบคนขอมูล 

2.6 มีทักษะการฝกปฏิบัติ โดยสามารถใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ  

การปองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องตนและการฟนฟู เทคนิคดานสาธารณสุขในตรวจ

ประเมินและการสงตอ สามารถประเมินสถานการณละวินิจฉัยการวางแผนโครงการสุขภาพ สามารถ

สื่อสารไดดี และมีทักษะในการใชกระบวนการแกปญหาแบบมีสวนรวม 
 

1. นักศึกษา 

  มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

นักศึกษาดังตอไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรไว คือ 

คุณสมบัติท่ัวไป : เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเปนผูสําเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา และเปนผูมีความประพฤติดี

ในกรณีเปนนักศึกษาตางชาติ ตองมีทักษะการใชภาษาไทยท้ังดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยผาน

การทดสอบตามเกณฑของวิทยาลัย(ข้ึนอยูกับการเกณฑรับนักศึกษาของสาขาวิชา) 
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      คุณสมบัติตางๆท่ีกําหนดไวนี้เปนคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานท่ีจะเอ้ืออํานวยใหนักศึกษามีศักยภาพ

ในการเรียนรายวิชาตางๆในหลักสูตรจนสามารถสําเร็จการศึกษาได 

     สําหรับการคัดเลือกผูเขาศึกษา สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้ ไดแก 

1. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ผานการคัดเลือกตามระบบและเกณฑของวิทยาลัยนครราชสีมา 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขา

ศึกษาและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหแกอาจารยประจําในสาขาวิชารวมท้ังใหนักศึกษาเขารวม

โครงการการเตรียมพรอมสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา ท่ีจัดโดยสํานักวิชาการของวิทยาลัย 

3.3 การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาเพ่ือใหมีแนวโนมอัตราการคงอยู และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดระบบและกลไก

การดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 

 การดูแลนักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาใชคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของวิทยาลัย เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีอาจารยในสาขาวิชาฯเปนกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา และใน

กรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปญหาท่ีเกินความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคําปรึกษาได  

การนัดพบนักศึกษา  เม่ืออาจารยท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารยจะเปนผูนัดหมาย

นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ  4 – 5 ครั้งตอหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่อง เก่ียวกับ

การเรียนการสอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาตอไป  

การติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อาจารยท่ีปรึกษาจะเปน

ผูกําหนดวันเวลาใหนักศึกษาเขาพบ นอกจากวันเวลาท่ีอาจารยกําหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวัน

เวลากับอาจารยท่ีปรึกษาและเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาได 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอหัวหนาสาขา และหัวหนา

สาขาวิชานําเขาสูการประชุมกรรมการบริหาร ประจําหลักสูตร และหาทางแกไข หากท่ีประชุม

กรรมการบริหารฯ แกไขไมไดใหพิจารณาสงตอคณบดีเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับคณะวิชา 
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4. อาจารย 

ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม มีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบ 

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ หรือระเบียบของสกอ .จากนั้นจึงสํารวจจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีคงอยู อาจารยประจําหลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผน

อัตรากําลังในอนาคต 

2. หากอัตรากําลังไมเพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะวิชา และ 

วิทยาลัยตามระเบียบของวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารยใหมโดยพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และ

สาธิตการสอนนอกจากนี้สาขาฯยังไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณเปนพ่ี

เลี้ยงใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

อาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและมี 

ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ ดังนี้  

- จัดโครงการอบรมสําหรับอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การ 

วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

- จัดโครงการอบรมดานการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

อาจารยประจําใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือสงผลตอคุณภาพของหลักสูตร 

- กําหนดใหอาจารยประจําจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอ การสราง 

ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

- จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับการ 

อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารยท้ังในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสราง

ผลงานวิชาการ  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร  ประกอบไปดวย การสํารวจสถานการณปจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการ

ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย  

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ

เรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
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แผนการศึกษาของนักศึกษาแตละกลุมแตละชั้นปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาท่ีจะเปดสอน เวลา

เรียน-เวลาสอบ และผูสอน ท้ังรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซ่ึงรายวิชาเลือกท่ีจะเปดสอนนี้ สาขาวิชา

ไดใหนักศึกษาเปนผูเสนอใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

รายวิชาท่ีจะเปดสอนแลว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือ

กําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษานั้นไดพิจารณาท้ังจากความรู 

ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณในการสอน ซ่ึงถือวามีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ 

รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบท่ีไมซํ้าซอนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาท่ีเหมาะสมท้ังกับผูเรียนและผูสอน   

การประเมินผูเรียน  มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผูเรียนซ่ึงปรากฏอยูในคูมือแนวทางการ

ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาฯไดนําระบบ-กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ประจําหลักสูตรเพ่ือกํากับดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการกําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน มคอ .3 ของรายวิชาท่ีเปดสอน

อยางชัดเจน ภายใน 30 วัน กอนเปดภาคการศึกษา  

  ในสวนของผูสอนอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ ของ

หลักสูตรฯ จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตละ

รายวิชา ตามกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาแลวผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา ดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือมคอ. 5ของรายวิชา ภายใน  30 วันหลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา ภายใตการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

สาขาวิชาฯจัดใหมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ

นําเสนอตอคณะวิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 

1. หนังสือตํารา 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

27,072 ชื่อเร่ือง 

24,561 ชื่อเร่ือง 

2,511 ชื่อเร่ือง 

2. วารสาร 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

67 ชื่อเร่ือง 

65 ชื่อเร่ือง 

2 ชื่อเร่ือง 

3. วารสารดานสุขภาพ 

(เชน วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม/กรมการแพทย/หมอ

ชาวบาน/สาธารณสุขชุมชน/พฤกษศาสตรไทย/

โภชนาการ/สุขภาพภาคประชาชน เปนตน) 

20   ชื่อเร่ือง 

4. หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 2 หอง (80 เคร่ือง) 

5. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4 หอง 

6. หองปฏิบัติการกาบวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา 

1 หอง 

7. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 20  เคร่ือง 

8. วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 

ฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย 

180  เร่ือง 

450  เร่ือง 

9. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส EBSCOhost, Science Direct, ThaiLIS 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ท่ีสอดคลองกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถาม ี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด สอนใน

แตละภาคการศึกษาให ครบท ุกวิชา 
X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน60 วันหลังส ิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผ ลการเรียนรูท่ีกําหนด

ใน มคอ.3และมคอ .4 (ถาม ี) อยางนอยรอยละ 25ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจ ัดการเรียนการสอน กลย ุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถาม ี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนําดาน 

การจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรท ุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 

หรือวิชาชีพอยางนอยปละ1 ครั้ง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถาม ี) ไดรับการ พัฒนา

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกว ารอยละ50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที มีตอ คุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกว า3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 

ไมนอยกว า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

    X 

รวม 12 ขอ      
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ การสอน 
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชาและ /หรือ

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอนสวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาดานกระบวนการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรงุสามารถทําโดยรวบรวมปญหา /ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและกําหนด

ประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

           1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 

           1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรือทีมผูสอน 

           1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยนักศึกษาชันปสุดทายและศิกยเกา 

  1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 

2.2 สถานประกอบการ 

          2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสํารวจจากภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขชุมชนและตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตนรวมท้ังการผานการประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษาผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิ 

วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรงุ

หลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ค ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคผนวก ง  สําเนาคําแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ 

ภาคผนวก จ สําเนาคําแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ฯ 

ภาคผนวก ฉ สําเนาหนังสือเห็นชอบรับรองหลักสูตร จากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

คณะวิชาสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อหลกัสูตร     

ภาษาไทย   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Health  Program in  Public  

Health 

ชื่อหลกัสูตร     

ภาษาไทย   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Health  Program   in 

Community  Public  Health 

ปรับใหสอดคลองกับ พ.ร.บ 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ 2556 

ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย   ช่ือเต็ม  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 (สาธารณสุขศาสตร) 

ช่ือยอ    ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  Bachelor of Public Health 

(Public  Health) 

ช่ือยอ   B.P.H. (Public Health 

ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย   ช่ือเต็ม  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 (สาธารณสุขชุมชน) 

ช่ือยอ    ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  Bachelor of Public Health 

(Community  Public Health) 

ช่ือยอ   B.P.H. (Community Public  Health) 

โครงสรางหลักสูตร   หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร   หนวยกิต ปรับใหสอดคลองกับพ.ร.บ 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ 2556 

โดยมีการตัดรายวิชาออกและเพ่ิม

รายวิชาดังหัวหัวขอตอไป 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 

กลุมวิชาภาษาศาสตร 12 กลุมวิชาภาษาศาสตร 9 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 12 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 9 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

โครงสรางหลักสูตร   หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร   หนวยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หมวดวิชาเฉพาะ 108 ปรับใหสอดคลองกับพ.ร.บ 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ 2556 โดยมีการตัด

รายวิชาออกและเพ่ิมรายวิชา

ดังหัวหัวขอตอไป 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ          33 กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 32 

กลุมวิชาชีพ                   60 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 66 

ไมมี  กลุมวิชาฝกปฏิบัต ิ 10 

หมวดวิชาเลือกเสรี 7 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

รวม 134 รวม 145 

รายวิชาในหลักสูตร    รายวิชาในหลักสูตร    

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 0001101 ประสบการณพ้ืนฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

Fundamental Experiences for Learning in Higher Education      

3(1-4 -4) 

      การใชชีวิตและการเรียนรูยุคใหมเพ่ือความสําเร็จของการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของสารสนเทศ 

(Information) และการศึกษาคนควาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Acquirement of Knowledge) คุณคาและจริยธรรมของการใชขอมูล

ขาวสาร ศึกษาวิธีการคนควาจากแหลงสารนิเทศตางๆ  การใชหองสมุด

ดวยเครื่องมืออุปกรณข้ันพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเนตตลอดจน

การรวบรวมขอมูล  นําเสนอขอมูล 

 

0001109 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

Psychology and Daily Living 

    ความหมายและขอบขายของจิตวิทยา  ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา 

ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย  ความแตกตางระหวางบุคคล  

ความสัมพันธระหวางบุคคล สุขภาพจิตและการปรับตัว  โดยเนนการนํา

แนวคิดและหลักการทางจิตวิทยามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

    The meanings and scopes of psychology, theories and 

thoughts in psychology, basic factors of human beings’ 

behaviors, individual differences, interpersonal relationship, 

mental hygiene and the adjustment focusing on applying 

thoughts and psychological principles for advantages in daily life 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                                                                                                                     
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

001209 ตรรกวิทยาเบ้ืองตนกับชีวิต  3(3-0-6) 

Introduction to Logics and Life 

   ศึกษาเก่ียวกับกฎพ้ืนฐานและวิธีการใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต 

สามารถวิเคราะหและใหเหตุผล  ตรงประเด็น รูจักฟงและวิเคราะห

เหตุผลของกันและกันจนสามารถรวมมือกันได ศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง  การใชภาษากับเหตุผล โครงสรางของเหตุผล นิรนัยและ

อุปนิสัย การอางเหตุผลท่ีถูก การอางเหตุผลท่ีผิด รวมท้ัง   

หลักเบ้ืองตนของตรรกวิทยา สัญลักษณ คุณคาของการพิสูจน  และการ

ประยุกตตรรกวิทยา 

0001110 การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ  2(2-0-4) 

Personal  Health  Development 

   ทักษะพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือพัฒนารางกาย  อารมณ  สังคม 

และสติปญญา  และใหผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติกีฬา  เพ่ือสุขภาพประเภทตาง ๆ 

   Fundamental skills in personal health care for developing 

physical, emotional, social, and intelligent, and to let learners 

choose to do various kinds of sports for health 

ปรับเพ่ิมรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0001211 การพัฒนาภาวะผูนําและการสรางทีมงาน  3(3-0-6) 

Leadership Development and Team Building 

    การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังรางกาย   และจิตใจท่ีเหมาะสมกับภาวะผูนํา  การส

มนุษยสัมพันธท่ีดี การสรางแรงจูงใจ  การบริหารความเสี่ยง  การเรียนรู

กระบวนการกลุมในการทํางาน  วิธีการสรางทีมงาน  ประโยชนและอุปสรรค

ของทีมงาน วิธีสรางความรวมมือของบุคลากร และการสรางบุคลิกภาพให

เปนผูนําและผูรวมทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

    Personality  development  both  physically  and  mentally  to  

build character  that  suits  leadership,  building  good  human  

relationship,  builing motivation,  risk  management,  including  

learning  process  in  groups  working, team  building  method,  

benefits  and  obstacles  of  work  team,  methods  for building  

cooperation  among  personnel,  and building  leadership  

personality and work team effectively 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
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กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 0002101  มนุษยกับสังคม   3(3-0-6) 

Man and Society 

    โครงสรางการจัดระเบียบและการจําแนกความแตกตางทางสังคมของ

มนุษย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีตอสังคม

มนุษย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยเนน

ลักษณะทางสังคมวิทยาของสังคมไทยในปจจุบัน 

 

 

0002110  มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 

Man and Society 

   โครงสรางการจัดระเบียบ  และการจําแนกความแตกตางทางสังคมของ

มนุษย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมท่ีมีตอสังคม

มนุษย  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยเนน

ลักษณะทางสังคมวิทยาของสังคมไทยในปจจุบัน   

   The structure of collocation, classification of differences in 

human society, the influence of the natural environment, human 

society and culture, the changing of social, and various problems 

that related by focusing on the sociological aspects of society in 

Thailand                                                  

0002103  การพัฒนาตนเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

Personal Health Development 

    ทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ ระเบียบ กติกา กฎเกณฑ 

ในการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

และใหเลือกฝกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพประเภทตางๆ เชน กีฬาแอรโรบิค  

ไดแก   เตนแอรโรบิค วายนํ้า จักรยาน เดิน ว่ิง กระโดดเชือก กีฬา

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กีฬาลีลาศ และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

0002222  เศรษฐศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 

General Economics 

    ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของเศรษฐศาสตรตอชีวิตความเปนอยู  

การเมืองและการปกครอง  วงจรเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน 

พฤติกรรมการบริโภค  การผลิต  การตลาด  รายไดประชาชาติ  การเงินการ

ธนาคาร การคลังสาธารณะ  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ  การพัฒนา

เศรษฐกิจ  และปญหาทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 

   The meaning, the covered, the importance of the economic 

with the living conditions, political and administrative, economic 

cycle, economic system, demand, supply, consumption  
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 , behaviors, production, marketing, income, financial, banking, 

public finance, international economics, economic development, 

and economic issues in daily life 

 

กลุมวิชาภาษาศาสตร กลุมวิชาภาษาศาสตร ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 0003101  ทักษะในการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

Thai Language Skills for Communication 

    การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง พูด อาน เขียนในลักษณะ

เช่ือมโยงประสานกันเพ่ือใหสามารถสื่อความหมายในชีวิตประจําวันและ

สามารถนําไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ การรูเทาทัน  ความ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังในฐานะผูรับฟงและ ผูใช

ภาษา 

 

0003104  การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

Thai  Language  Skills  for  Communication 

   การใชภาษาไทยดานการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในลักษณะเช่ือมโยง

ประสานกันเพ่ือใหสามารถสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน  และสามารถ

นําไปประกอบอาชีพไดอยาง  มีประสิทธิภาพ  การรูเทาทันความ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ท้ังในฐานะผูรับฟงและผูใช

ภาษา 

   Using  Thai  language  in  listening,  speaking,  reading  and  

writing  as it  is  linked  together  for  communication  in  daily  

life  and  can  be  employed effectively.  The  awareness  of  

changes  in  Thai  language  that  occur  in society  as  listeners  

and  users  of  the  language 

0003102  ภาษาอังกฤษ 1  3(2-2-5) 

English1 

   โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษในระดับตนเชนประโยค ศัพท วลี 

ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน  เนนสื่อความหมายดานไวยากรณดวยรูป

ประโยค  องคประกอบของประโยค ความสืบเน่ืองของขอความให

เช่ือมโยงประสานกัน เพ่ือเปนพ้ืนฐานตอไป รวมท้ังฝกทักษะในการฟง 

พูด อานและเขียนงายๆ ในเบ้ืองตน 

0003106   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

Fundamental  English 

   การฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ – การออกเสียง  คํา วล ี 

ประโยค สวนของประโยค เชน คํานาม คําสรรพนาม คําคุณศัพท คําวิเศษ ท่ี

จําเปนในชีวิตประจําวัน  โดยเนนการสื่อความหมายของคําศัพท วลี และ

โครงสรางไวยากรณ ดวยรูปประโยคและองคประกอบของประโยคพ้ืนฐาน  

การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ   
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    To practice basic skills of the English language, – to 

pronounce words, phrases, sentences, parts of sentences such 

as nouns, pronouns, adjectives, adverbs which are necessary in 

daily life by focusing on the meanings of words, phrases and 

grammatical structures in simple sentences and elements of 

basic sentences, to use English–English dictionary 

 

0003103  ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

English 2 

   โครงสรางประโยคและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนใชอยูท่ัวไปอยาง

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน อยางมี

ประสิทธิภาพ การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การจับใจความ  ลําดับ 

แนวความคิด และความหมายของศัพททางธุรกิจ ฝกเขียนประโยคชนิดตางๆ 

รักษาความสืบเน่ืองของขอความดวยเครื่องหมายวรรคตอนและคําเช่ือม

ตางๆ 

 

0003107  การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

English  for  Daily  life    

    การฝกทักษะภาษาอังกฤษดา นการฟง  และพูดตามสถานการณท่ี

กําหนด  การอาน  และพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน การนํา

ขอมูลท่ีไดจากการอานไปประกอบการเขียน และการใชภาษาอังกฤษเปน

เครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง  

   English skills practice in listening and speaking according to 

given situations, reading the texts and expressing opinions, 

applying the information in the reading texts into writing, using 

English as a tool for searching knowledge by oneself 

0003308  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเฉพาะ  3(2-2-5) 

English for Special Purpose 

   ศัพทเฉพาะของแตละสาขาวิชาชีพ ท้ังบทความและขอความท่ีเก่ียวกับ

เน้ือหาในสาขาน้ัน รวมถึงขาวความเคลื่อนไหวตางๆท่ีเก่ียวของท้ังใน 

0003316  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ  3(2-2-5) 

English for Career 

    การฝกประสบการณการใชภาษา ศัพทเฉพาะของแตละสาขาวิชาชีพ

จากบทความและขอความท่ีเก่ียวกับเน้ือหาในสาขาน้ัน รวมถึง 
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ประเทศและตางประเทศ ฝกสนทนาโตตอบ ในสถานการณตางๆ  ฝกฟง 

อาน ขอความท่ีเก่ียวของ  ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ

ตางๆ โดยอาจารยผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอการศึกษาตามความ

เหมาะสม 

ขาวคราวเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศฝก

สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ฝกฟง อานขอความท่ีเก่ียวของ  ใช

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ 

   The experience training in using the languagefrom the 

professional terminology, articles and text in each field. The 

motion of news that related in locally and abroad. Interactive 

conversation practice in different situations Practice 

 

กลุมวิชาคณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรแลคอมพิวเตอร ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 000410  คอมพิวเตอรกับชีวิตประจําวัน  3(1-4-4) 

Computer and Daily Life 

   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคล ระบบปฏิบัติการ  แบบตางๆ และโปรแกรมประยุกตท่ีจําเปน การ

สื่อสารขอมูล และระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ต และการบริการ

แบบตางๆ ท้ังในสวนของการสืบคนขอมูลและการสรางเอกสารสําหรับ 

เผยแพร มารยาท และ ขอควรปฏิบัติในการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต 

0004209  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

Man and Environment 

   ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  การสราง

จิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา  การมีสวนรวมในการจัดการ  ตลอดจน

การสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   The  meaning  and  significance  of  natural  resources,  

natural disasters,  conservation  and  development  of  natural  

resources,  creating public awareness  on  the  development,  

participation  in  management.  As  well  as  to  promote  the  

protection,  maintenance,  natural   

resources  quality,  and environmental  principles  of  

sustainable  development 
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1003101  เคม ี 2(2-0-4) 

General Chemistry 

   ความรูพ้ืนฐานของ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 

สมบัติของธาตุท้ังสามสถานะ (ของแข็ง กาซ ของเหลว) เทอรโมไดนามิกส 

จลนศาสตรเคมีเคมี สมดุลเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทราน

ซิชัน เคมีนิวเคลียร เคมีกับสิ่งแวดลอม 

 

0004125  การประยุกตโปรแกรมสํานักงาน  3(2-2-5) 

Use of office Application 

    การใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน  โปรแกรม

ประมวลผลคําในการพิมพเอกสารตางๆ  การนําเสนองานดวยคอมพิวเตอร

ในรูปแบบขอความ และสื่อประสมโปรแกรมกระดานคํานวณ  และจัดการ

ขอมูลดวยฟงกชัน เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง 

   Utilization of information technology up-to-date: word 

processing program, content and multimedia presentation 

program, spreadsheet and function program for apply in 

various applications  

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

1003102  ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 

General Chemistry Laboratory 

    ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณวิเคราะห ศึกษา

การเตรียมสารละลาย , ปฏิกิริยาเคมีจากกฏทรงมวล การวิเคราะหไอออน

ตางๆ สารประกอบโคออดิเนช่ัน กาซ โครงสรางผลึก การศึกษาสมบัติคอลลิ

เกทีฟ ความรอนของปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาและผลคูณการละลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1103107  ชีวเคมี  3(3-0-6) 

Biochemistry  

   ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก 

คารโบไฮเดรต ลิปด กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน โปรตีน จลนพลศาสตรและ

การควบคุมการทํางานของเอนไซม การทํางานของโคเอนไซม  
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กระบวนการสราง  และกระบวนการสลายของสารชีวโมเลกุลในรางกาย 

การจําลองตนเอง กระบวนการซอมแซมดีเอ็นเอและพ้ืนฐานทางพันธุ

วิศวกรรม 

 ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

1004101  ชีววิทยา  3(2-2-5) 

Biology  

   หลักการทางชีววิทยา เคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สารประกอบอินทรียของ

สิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ี 

ของเซลล การแบงตัวของเซลล พันธุศาสตร และไบโอเทคโนโลยี พลังงาน

ของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบการทํางาน

ตางๆ ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ พ้ืนฐานวิชาชีพ 

1005106  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1  3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology I 

   โครงสราง หนาท่ี และกลไกการทํางาน รวมท้ังความสัมพันธของเซลล 

เน้ือเยื่อ และอวัยวะในรางกาย เก่ียวกับระบบปกคลุมรางกาย โครงรางของ

ระบบกระดูก ระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน และระบบ

หายใจ เพ่ือใหมีการทํางานประสานกัน ในภาวะปกติอยางสมดุล 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1003113  เคม ี 3(3-0-6) 

Chemistry 

   ความรูพ้ืนฐานของโครงสราง  อะตอมพันธะ  เคมีปริมาณสัมพันธ  

สมบัติธาตุท้ังสามสถานะ  (แกส ของแข็ง ของเหลว ) เทอรโมไดนามิกส  

จลนพลศาสตร  เคมีสมดุล  เคมีตารางธาตุ  และธาตุเรพรีเซนเททีฟ  

ธาตุทรานซิชัน  เคมีนิวเคลียร  เคมีกับสิ่งแวดลอม 

   Basic knowledge in atomic structure, chemical bonding, 

stoichiometry, chemical property of element (solid, liquid and 

gas), thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, 

periodic table, representative elements, 
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1005107 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 (2-2-5) 

Anatomy and Physiology II 

   โครงสราง หนาท่ี และกลไกการทํางาน รวมท้ังความสัมพันธของเซลล 

เน้ือเยื่อ และอวัยวะในรางกาย เก่ียวกับระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย

ปสสาวะ และกรดดางของรางกาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การ

ปฏิสนธิ และคัพภวิทยา และภาวะสมดุลของนํ้าและอิเล็กโทรไลต เพ่ือใหมี

การทํางานประสานกัน ในภาวะปกติอยางสมดุล 

transition metal, nuclear chemistry and environmental 

chemistry 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 1003102  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-3-1) 

General  Chemistry Laboratory 

   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานท้ังทางดานคุณภาพ  และปริมาณ  วิเคราะหศึกษา

การเตรียมสารละลายปฏิกิริยาเคมีจากกฎทรงมวลการวิเคราะหไอออน

ตางๆ  สารประกอบโคออดิเนช่ัน  กาซ  โครงสราง  ผลึก  การศึกษาสมบัติ

คอลลิเกทีฟ  ความรอนของปฏิกิริยา  อัตราการเกิดปฏิกิริยา  และผลคูณ

การละลาย 

   Qualitative and quantitative analysis of basic chemical 

practice, solution preparation technique, chemical reaction 

from the law of conservation of mass, ion determination, 

coordination compounds, gas, crystal structure, colligative 

properties, heat of reaction,rate of chemical reaction and 

solubility product constant 

0601123  ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3) 

Physics For Health Science 

   ศึกษาความหมายและขอบเขตของฟสิกสเบ้ืองตน ศึกษากฏการเคลื่อนท่ี 

พลศาสตรของวัตถุงาน  และพลังงาน ระบบอนุภาคและการชน สมบัติท่ัวไป

ของคลื่น กลศาสตรของของไหล หลักพ้ืนฐานของเทอรโมไดนามิกสเบ้ืองตน

และทฤษฎีจลนของแกส แมเหล็กและไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิตและทัศน

ศาสตรของแสง ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร 

1003107  ชีวเคมี 3(3-0-6) 

Biochemistry  

   คุณสมบัติ  และโครงสรางของชีวโมเลกุลตางๆ  ไดแก  คารโบไฮเดรตลิ

ปด  กรดนิวคลีอิก  กรดอะมิโน  โปรตีน  จลนพลศาสตร  และการควบคุม

การทํางานของเอนไซม  การทํางานของโคเอนไซม  กระบวนการสราง 

และกระบวนการสลายของสารชีวโมเลกุลในรางกาย  การจําลองตนเอง 

และกระบวนการซอมแซมดีเอ็นเอ  และพ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรม 
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    Property and structure of biomolecules such as carbohydrate,  

lipid,  nucleic  acids,  amino  acids,  protein;  Enzyme  kinetic,  

functional control and the function of Coenzyme; Metabolism 

(anabolism and catabolism) of biomolecules;  DNA  and  RNA  

technique  and  basic  genetic  engineering 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

0601101  การสาธารณสุขเบ้ืองตน  2(2-0-4) 

Introduction to Public Health 

   งานสาธารณสุขและหลักการท่ัวๆไป ปญหาสาธารณสุขและการ  

บริหารงานสาธารณสุข บทบาท ของกระทรวงสาธารณสุข สภาพการ

สาธารณสุขในประเทศไทย ประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญ ตลอดจน

ความกาวหนาทางดานการแพทย และการสาธารณสุข 

1004113  ชีววิทยา  3(3-0-6) 

Biology 

   หลักการทางชีววิทยาโครงสราง  และหนาท่ีของเซลล  พลังงานกับชีวิต  

ความตอเน่ืองของชีวิต  และพันธุศาสตร  การสืบพันธุ  และการพัฒนาการ

หลังการปฏิสนธิ  โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา  และ

กิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ 

   Principle  in  biology  including  structure  and  function  of  

the cell,  energy  and  life,  the  continuity  of  life  and  

genetics,  reproduction  and post-fertilization  development,  

structure  and  physiology  of  animals,  ecology and  how  it  

is  affected  by  human  activity 

0601102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 

Microbiology and Parasitology in Public Health 

   โครงสราง ลักษณะ สรีรวิทยา คุณสมบัติท่ีสําคัญ การจําแนกชนิด การ

เจริญเติบโต การทําใหเกิดโรคและปญหาสาธารณสุขของจุลินทรีย ปรสิต 

และแมลง การแพรกระจาย การปองกันโรค การทําลาย และการระงับการ

เจริญเติบโตของเช้ือโรค ความสําคัญของการเก็บสิ่งสงตรวจ 

1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา  1(0-3-1) 

Biology Laboratory 

   ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต  โดยศึกษาการใชกลอจุลทรรศน 

คุณสมบัติของสารประกอบทางเคมี เชน คารโบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน  กรด

นิวคลีอิก  วิตามิน เซลล  การแบงเซลล  เน้ือเยื่อ  การ สืบพันธุของ

สิ่งมีชีวิต  การเจริญเติบโต  และการจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 
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เพ่ือวินิจฉัยโรค การติดเช้ือ และความตานทาน การเพ่ิมพูนและปฏิกิริยา

โตตอบของภูมิคุมกันของรางกาย 

   This  course  related to the life by study of microscopy, 

properties of chemical compounds such as carbohydrates, 

lipids, protein, nucleic acids, vitamins, cell division, tissue, 

reproductive of life, growth and the classification of organisms 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

0601202 การตรวจทางหองปฏิบัติการในงานสาธารณสุข  3(1-4-4) 

Laboratory Examination in Public Health 

    การทดสอบการปนเปอนสารในอาหาร นํ้า และสิ่งตางๆท่ีมีผลตอสุขภาพ 

การวินิจฉัยโรค หรือการพิสูจนเช้ือจากสิ่งคัดหลั่ง และสวนประกอบของ

เลือดท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข 

0004126  ฟสิกสท่ัวไป  3(3-0-6) 

General Physics 

   กฎการเคลื่อนท่ีพลศาสตรของวัตถุ งาน และพลังงาน พลศาสตรของของ

ไหล หลักพ้ืนฐานของเทอรโมไดนามิกสเบื้องตน การเคลื่อนท่ีของ

คลื่นและเสียง ทัศนศาสตร หลักพ้ืนฐานของไฟฟา ของสภาวะ

แมเหล็ก อิเลคทรอนิกส ฟสิกสนิวเคลียร และฟสิกสยุคใหม 

    Law of motion and kinetics, Work and energy, Fluid 

Dynamics, Basic in Thermodynamics, Wave and sound, Optics, 

Electricity, Magnetic, Electronic, Nuclear physics and Modern 

physics 

0601206  โรคติดตอและโรคไมติดตอ  3(3-0-6) 

Communicable Diseases and Non-communicable Diseases 

    จําแนกประเภทโรคติดตอ และโรคไมติดตอ การประเมินสภาวะโรค 

อาการและอาการแสดงท่ีสําคัญ การปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

หลักการสรางภูมิคุมกันโรค  วิเคราะหปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอท่ี

เปนปญหาสาธารณสุข ครอบคลุมถึงโรคท่ีเปนปญหาทองถ่ินและโรคท่ีสงผล

กระทบในอนาคต 

0004124  คณิตศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

Introduction to Mathematics 

   เซต  จํานวนจริง  กราฟและฟงกชัน ลิมิต และความตอเน่ือง อนุพันธ

การประยุกตอนุพันธหาคาต่ําสุด สูงสุด เทคนิคการอินติเกรด แมทริกซ 

และโปรแกรมเชิงเสนเบ้ืองตน 

   Set, real number, graph and function, limit and continuity of 

functions, derivation and min/max  
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0601208  เภสัชศาสตรสาธารณสุข  3(3-0-6) 

Public Health Pharmacy 

   ยาตําราหลวง  ยาสามัญประจําบานและสมุนไพร รูปแบบยา การใหยา 

ปฏิกิริยาของยา  กระบวนการของยาในรางกาย ปฏิกิริยาสัมพันธของยา

และผลขางเคียงของยา การเก็บรักษายา ช่ือยาอันตรายภายใตขอบเขต

กระทรวงสาธารณสุข งานดานสาธารณสุขเนนในสวนท่ีเก่ียวของกับยาเชน  

นโยบายแหงชาติดานยา การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข งานเภสัช

กรรมในงานสาธารณสุขมูลฐาน        

derivations, integration techniques, matrix and basic in linear 

programming 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

0601209  การวินิจฉัยชุมชน  2(2-0-4) 

Community Diagnosis 

    วิธีการศึกษาชุมชน และทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับชุมชน โครงสรางของ

สังคม ท้ังแบบสังคมเมือง  และสังคมชนบท องคประกอบทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ประชากร วัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ประเมิน

ระดับคุณภาพชีวิต ปญหาสุขภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพ  ของประชากร 

ในชุมชนรวมถึง  ความตองการของชุมชน 

ในการแกไขปญหา เพ่ือการวางแผนพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดย

เนนรูปแบบชุมชนในสังคมไทย  

กลุมวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 
0601201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 3(2-2-5) 

Anatomy  and  Physiology 

   โครงสราง  และหนาท่ีของเซลล    เน้ือเยื่อ   อวัยวะและระบบตางๆ  

ของรางกายมนุษย  การสรางและซอมแซมอวัยวะในการเจริญเติบโต  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายทางดานโครงสรางและหนาท่ี  ตั้งแต

ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  กระบวนการเมตาบอลิซึม  และกลไกการปรับตัว

ใหอยูในภาวะสมดุลสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  ความผิดปกติท่ี

เกิดข้ึนในระบบตางๆ  การสาธิต  และการทดลองในหองปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับเน้ือหาขางตน 

  Structure  and  function  of  human  cell  tissue  and  organ  

system.  Study  mechanism  of   organ  repairing  growth  

degeneration  of  structure  and function  since  fertilization  

until  aging.  Metabolism  process  and   

0601307 สถิติเพ่ือการวิจัยทางดานสาธารณสุข  2(2-0-4) 

Statistic for Public Health Research 

 ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพท่ีสําคัญในงาน

สาธารณสุขการกระจายแบบปกติ  การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน

ดวยวิธีการทางสถิติและการแปลผลการทดสอบสมมติฐาน การ  
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วิจัยทางสาธารณสุข การแปรผลและการนําเสนอผลการ วิเคราะหขอมูล 

การทดสอบคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

วิเคราะหขอมูลในงานวิจัยสาธารณสุข 

adaptation  to  homeostasis  during  exercise.  Abnormal  in  

all  system,  demonstration  and lab  testing  in  laboratory 
ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

0601401 การวิจัยเบ้ืองตนทางดานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

Research in Public Health 

   ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และประเภทของของการวิจัยทางดาน

สาธารณสุข  ศึกษากระบวนการวิจัย  การเลือกใชสถิติในการวิจัย หลักการ

พิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงาน  สาธารณสุขและการเขียน

โครงการวิจัย การอานเพ่ือสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคา และการทํา

รายงาน ในหัวขอท่ีเลือกสรร  ดําเนินการวิจัยขนาดเล็กในข้ันตอนของการ

เก็บ  รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูล เขียนรายงานการวิจัย

และการนําผลวิจัย 

ไปใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข 

 

0601202  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

Microbiology  and Parasitology  for Public Health 

   จุลินทรีย  (แบคทีเรีย ไวรัส  เช้ือรา  และปรสิต)  ในการจัดจําแนก  การ

วิเคราะหชนิด  และการควบคุมจุลินทรีย  ศึกษาจุลินทรียกอโรคท่ีเปน

ปญหาดานสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลกในดานการกอพยาธิ

สภาพ  ระบาดวิทยา  การควบคุมปองกัน และการสรางภูมิคุมกัน 

   Microorganisms  (bacteria,  virus,  fungi  and  parasite)  to 

classify,  identify  and  control  them.  Study  about  infectious  

microorganisms  which are  the  health  problems  of  Thailand  

and  the  world  in  the  area  of  the pathology,  epidemiology,  

control  and  immunization 

0601314  เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  2(2-0-4) 

Public Health Economics 

   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร การจัดการทรัพยากร  และ

ปญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการดูแลสุขภาพและการใหบริการทาง

สาธารณสุข การลงทุนดานการแพทยและสาธารณสุขและการประเมินผล 

 

0601101  การสาธารณสุขเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

Introduction to Public Health 

   ความหมายความสําคัญของสุขภาพและประวัติการสาธารณสุข การ

พัฒนาระบบการบริการสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ การบริการ

สุขภาพระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ คุณภาพชีวิตกับการ

สาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐานนวัตกรรมสาธารณสุข แผนพัฒนา

สุขภาพแหงชาติ หลักประกันสุขภาพ และสาขาท่ีเก่ียวของ สถานการณ

และการจัดการและพัฒนาแกไขปญหาสาธารณสุข 
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0601306 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 

Mental Health in Public Health Works 

   ความหมายของสุขภาพจิต ประวัติงานสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิต 

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิต  ตัวช้ีวัดปญหาสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต 

การดําเนินงานสุขภาพจิตในระบบงานสาธารณสุข การประเมินผล

สุขภาพจิต  การพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพจิต 

 

 

0601203  การปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 

First  Aid 

   แนวคิดและหลักการในการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกต

อาการผิดปกติเบ้ืองตน  และใหการปฐมพยาบาล เมื่อเกิดปญหาสุขภาพ

หรือภาวะฉุกเฉินในบานและชุมชน  เชน การปฏิบัติการหามเลือด การใช

ผาพันแผล การเขาเฝอกช่ัวคราว การเคลื่อนยายผูปวย การวัดสัญญาณ

ชีพ  การเช็ดตัวลดไข การประคบความรอนและความเย็นการ 

ชวยฟนคืน ชีพเบ้ืองตน  ความรูและวิธีการใชยาสามัญประจําบาน 

   Concept and principle first aid care including evaluating and 

monitoring initial symptoms and providing first response care 

and attention in an emergency e.g. stop bleeding  practice , 

using bandage, splinting temporary, patient transportation, 

resuscitation, vital sign  measurement , tepid sponge, 

massaging with a hot compress heat and the coldness.  Study 

also includes medicine basic life support training and 

knowledge on administering and methods of using nostrum 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

0601102  ประชากรศาสตร  3(3-0-6) 

Demography 

   แนวคิดและหลักการทางดานประชากรศาสตร ปรากฏการณของ

ประชากร ขนาด การกระจายตัว โครงสราง และคุณลักษณะทาง

ประชากร องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร การวางแผน

ครอบครัว ความสัมพันธระหวางประชากรกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ 
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 และอ่ืนๆผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

   Principle and concept of demography, phenomenon, size, 

distribution, structure and characteristic of population, 

composition of population revolution, reproduction relationship 

between population and social factors, economics and others, 

impact of population change on health and environment 

 

กลุมวิชาชีพ กลุมวิชาชีพสาธารณสุข - ปรับใหสอดคลองกับ มคอ1.

สาธารณสุขศาสตร 

- ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601207 หลักระบาดวิทยา 2(2-0-4) 

Principles of Epidemiology 

   โรคติดตอและโรคไมติดตอขอบเขตของระบาดวิทยา ธรรมชาติของการ

ติดโรค วิธีการทางระบาดวิทยาเพ่ือพรรณาการกระจายของโรคติดตอตางๆ 

ท่ีมีในชุมชน การสืบสวน สาเหตุเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคเหลาน้ัน 

กลุมวิชาชีวสถิติ หรือวิจัยทางสาธารณสุข 

0601301 ชีวสถิต ิ 3(3-0-6) 

Biostatistics 

    ความสําคัญและขอบขายของชีวสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของ

ขอมูล ความนาจะเปนและการแจกแจง ความนาจะเปน การแจกแจง

คาสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติเชิงอางอิง ท้ังสถิติอิงพารามิเตอรและสถิติไมอิงพารามิเตอร 

ไดแก Z-test, t-test, F-test, Chi-square test การวิเคราะหขอมูล การ

ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ

ขอมูล 

    Importance and scope of biostatistics in public health, 

data collection, data analysis, measure of central tendency, 

measure of distribution, probability and probability 

distribution, statistic distribution, estimation and hypothesis 

0601201 สังคมวิทยาสาธารณสุข  2(2-0-4) 

Public Health Sociology 

   ความหมาย คานิยม ขอบเขต และระเบียบวิธีการของสังคมสาธารณสุข 

การจัดระเบียบทางสังคม คุณคาทางวัฒนธรรม ความสําคัญของระบบเครือ

ญาติระบบเศรษฐกิจ สถานภาพทางสุขภาพ การเจ็บปวย  การใหและใช

บริการทางการแพทยและสาธารณสุข สภาวะสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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 testing, data analysis by descriptive and inferential statistics 

including parameter and non-parameter such as Z-test, T-test, 

F-test, Chi-square test, data analysis, application of computer 

program for data analysis and data presentation 

 

0601203  อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

Environmental Health 

   ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม  การควบคุมและการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษ องคประกอบท่ีควรพิจารณา  

หลักการ และวิธีการในการสุขาภิบาลอาหาร การจัดหานํ้าสะอาด การ

กําจัดสิ่งปฏิกูล การกําจัดขยะมูลฝอย  การบําบัดนํ้าเสีย การควบคุมแมลง

และสัตวนําโรค และการสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและอาคารสถานท่ี การศึกษา

ดูงานและฝกปฏิบัติในเรื่องท่ีเก่ียวของ 

กลุมวิชาวิทยาการระบาด ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601304  วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 

Epidemiology 

   แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาดธรรมชาติของการเกิดโรค  การวัด

ทางระบาดวิทยา  แนวคิดการเกิดโรคและปญหาสุขภาพในชุมชน  และ

แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ้ืนฐาน  การกระจายของโรคในชุมชน

ตามลักษณะบุคคลสถานท่ี  และเวลาดัชนีช้ีวัดทางสุขภาพ  รูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยา  และการเลือกวิธีการทางวิทยาการระบาด  

การเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา  การสอบสวนโรค  การคัดกรองโรค 

การวินิจฉัยชุมชน  และวิทยาการระบาดกับปญหาสาธารณสุขของไทย 

   Concept and basic of epidemiology, nature of diseases, 

epidemiology measurement, disease  occurrence and 

community’s health problems and prevention method,   

basic disease control, community disease distribution by 

person, places and time, Health indicators, the study of 

epidemiology and methodology, epidemiology disease 

surveillances, disease investigation and screening, community  

0601205  การดูแลสุขภาพแบบองครวม 3(3-0-6) 

Holistic Health Care 

   แนวคิดทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองครวมในบุคคลปกติ  การดูแล

สุขภาพของตนเองดวยวิธีธรรมชาติในการรักษาโรค กลยุทธในการพัฒนา

ยาสมุนไพร การดูงานในโรงพยาบาลท่ีมีการผลิตและใชยาสมุนไพร แนว

ทางการสรางคุณคา จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพ และจัดสิ่งแวดลอมให

เก้ือกูลเพ่ือการสงเสริมสุขภาพแกปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจน

ศึกษานโยบายสาธารณะท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ แก

ประชาชนการตระหนักรูดวยตนเอง  
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เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีด ีและปองกันความเจ็บปวยของบุคคล diagnosis, epidemiology and public health’s problems of 

Thailand 

 

0601205 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 

Dental Public Health 

   ความรูเบ้ืองตนของอวัยวะในชองปาก กลไกตางๆในการเกิดโรค การ

ปองกันโรคฟนผุ และโรคปริทันต การสงเสริมสุขภาพ การตรวจชองปาก

ตามระบบเฝาระวัง การสํารวจพฤติกรรม ทันตสุขภาพ หลักการวินิจฉัย 

ปญหาทันตสุขภาพของชุมชน การเฝาระวังทันตสุขภาพ โครงสราง 

หนวยงานทาง ทันตสาธารณสุข  รูปแบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขใน

ชุมชน    

 

กลุมวิชาการบริหารงานสาธารณสุข 
การจัดการดานสุขภาพ 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601305  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการดานสุขภาพ 

3(3-0-6)  Public Health Administration and Health 

Management 

   การบริหารงานสาธารณสุข หลักและกระบวนการบริหารงาน

สาธารณสุข  นโยบายและแผนพัฒนาการวิเคราะหปญหา  การวางแผน

และหลักการจัดทําแผนงาน  การบริหารคุณภาพโดยรวม การพัฒนา

ภาวะผูนํา  การบริหารโครงการและการประเมินผล  ระบบสุขภาพและ

การจัดการ  หลักประกันสุขภาพ การบริหารทรัพยากรดานสุขภาพ 

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข การวางแผนและนโยบายดานสุขภาพ  การ

ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพ 

    Public health administration, principle and public health 

administration processes,  policy and development plan, 

problem analysis, planning, plan preparation principle, total 

quality management, leadership development, project 

management and implementation, health system and 

management, health insurance, health resources and 

management public health economic, health policy and 

planning, implementation of health operation 
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0601210 โภชนาศาสตรสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Public  Health  Nutrition 

   ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพ ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะ

โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ ปญหาโภชนาการ แนวคิด

เก่ียวกับโภชนบําบัด แนวทางการจัดอาหารและใหคําแนะนําเก่ียวกับ

อาหารในแตละวัยท้ังในภาวะปกติและเจ็บปวย การปรับพฤติกรรมการ

บริโภค การคนหาปญหาโภชนาการในชุมชน แนวทางแกไขปญหา

โภชนาการในชุมชน การวางแผนงานและการประเมินผลงานโภชนาการใน

ชุมชน  

 

กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

0601204  อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

Basic  Environmental  Health   

   แนวคิดเก่ียวกับการจัดการปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การ

จัดการนํ้าสะอาด  การบําบัดนํ้าเสียและการจัดการสิ่งปฏิกูล  การจัดการ

มูลฝอยและของเสียอันตราย  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  เสียง  และ

ความสั่นสะเทือน  การสุขาภิบาลอาหาร  ท่ีอยูอาศัย  สถาบันและสถาน

ประกอบการ  การควบคุมพาหะนําโรค  การระงับเหตุรําคาญ   การ

จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน   ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีนาสนใจของ

โลกและประเทศไทย 

 Concept  of  environmental  health  issues  management  in  

treatment  and  excreta  management,  solid waste  and 

Thailand,  clean water  management,  wastewater   

shazardous waste  management,  air  pollution,  noise  and  

vibration control,   food,  housing,  Institutions  and  work  

places  sanitation, disease vector control, nuisances abatement,, 

community environmental health management, the interested 

environmental issues of the world and Thailand   

 

 

 

  

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601211 อนามัยครอบครัว  2(2-0-4) 

Family  Health 

   ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของอนามัยครอบครัว บทบาทและ

หนาท่ีของพอแมในการเลี้ยงดู  อบรมเด็กในแตละวัย ครอบครัวสัมพันธ 

วิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บใหกับสมาชิกในครอบครัว   

การใชยา การปฐมพยาบาล การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและ

เจ็บปวย การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดลอม

ภายในบาน 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 
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 กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601212  การจัดบริการทางสุขภาพ  2(2-0-4) 

Health Service 

    ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ บทบาทหนาท่ี และองคประกอบ

ในหนวยบริการทางสุขภาพ  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับแหลงบริการ ระบบ

การใหบริการทางสุขภาพ องคกรในการดูแลสุขภาพ ประเภทของสถาน

บริการทางสุขภาพของรัฐและเอกชน  ลักษณะการใหบริการสุขภาพของ

หนวยงานตางๆ ปญหาในการรับบริการของประชาชน  ความสัมพันธ

ระหวางการสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

0601103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

Basic  Occupational  Health  and  Safety 

   แนวคิด  ความเปนมา และขอบเขตดาน  อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน  รวมถึง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก อุบัติเหตุ

และโรคท่ีเกิดจากการทํางาน  การตระหนักถึงปญหาในการทํางาน การ

ควบคุมและปองกันทางอาชีว อนามัยและความปลอดภัย  หนวยงาน  

องคกร  มาตรฐานกําหนด  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  หลักการปองกันโรค

จากการประกอบอาชีพ  ภัยทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพ 
   Introduction and overview of occupational health and 

safety: basic concepts in occupational health, safety and 

working environment, consequences of occupational diseases 

and accidents,  recognition and evaluation of occupational 

health, safety and working environment hazards as well as 

  prevention and control of the hazards, national and 

international organizations, standards,  laws  and  regulations  

related  to  occupational  health  and  safety 

0601301 การสื่อสารและการประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

Communication and Public Relation 

    การสื่อสารกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ความหมาย 

รูปแบบ ทฤษฎี ของการสื่อสาร  และการประชาสัมพันธ โครงสรางและ

หลักการเบ้ืองตนของเครื่องมือท่ีใชในการ สื่อสาร ฝกทักษะเก่ียวกับ  การส ื

0601309  สิ่งเสพติดศึกษา  2(2-0-4) 

Addiction Education 

    สํารวจขอมูลเก่ียวกับสิ่งเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ศึกษา

คุณสมบัติของ แตละกลุมของสารเสพติดตลอดจนหลักสําคัญและมาตรการ

การปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา ท้ังน้ีใหเนนหนักในเรื่องการปรับ

สภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนเพ่ือลดปญหาสิ่งเสพติดดวย 

กลุมวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวของกับการประกอบ

อาชีพ 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601208  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  3(3-0-6) 

Laws and  Professional  Ethics for  Public  Health 
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0601302  การผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข  2(1-2-3) 

Pubic Health Media Production and Development 

   หลักการวิธีการออกแบบ  เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อท่ีใชในงาน

สาธารณสุขเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมฝกปฏิบัติการผลิตสื่อให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

สังคมและวัฒนธรรม สามารถวิเคราะหวิจารณสื่อ ประเมินผลกระทบของ

สื่อท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพ  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ความรับผิดชอบ

ตอวิชาชีพและสังคม  กฎหมายท่ีเก่ียวของในการประกอบวิชาชีพ  เชน  

กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายดานสิ่งแวดลอม  กฎหมายดานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการและการ

ปกครองท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

   Professional ethics, professional standards, professional and 

social responsibility, laws related to professional practice 

such as public health law, environmental law, occupational 

health and safety law, laws related to administration and 

other related administration 

 

0601303  การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคการบริหารสวน

ทองถ่ิน  2(2-0-4) 

Information System for Health 

   บทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับ

งานอนามัยสิ่งแวดลอม  การบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบท่ี

เก่ียวกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม กระบวนการทํางานขององคการปกครอง

สวนทองถ่ินในสวนงานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม 

กลุมวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601312  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(3-0-6) 

Health  Education  and  Behavioral  Science 

    แนวคิดและทฤษฎีทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  การสื่อสาร  

การมีสวนรวมของชุมชน  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผน

และประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การสรางเสริม

สุขภาพ  การช้ีนําการใหคําปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ การเขียน

แผนสุขศึกษา และความรอบรูทางสุขภาพ 

     Basic  concepts  of  health  education  and  behavioral  

science, engagement  and  participation of community  in  

health  care,  analysis  methodology  of  health behaviors,  

planning  and  evaluation  of  health  education,  health  

behavior modification,  health  promotion  and advisory of 

0601304   การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข  (2-0-4) 

Health Behavior Development in Public Health) 

   แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ การเรียนรูเพื่อการปลูกฝงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การ

ดําเนินงานสุขศึกษา และมาตรฐานการดําเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการ

สาธารณสุข 
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0601305  การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพทางสาธารณสุข  1(0-4-2) 

Promotion for Pubic Health Professional 

   พัฒนาความรู เจตคติ และทักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา  

สังเกตระบบการทํางานดานสาธารณสุข  ฝกประสบการณในการนําความรู 

มาใชในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในฐานะผูนําทีมบริหาร  ภายใต

การนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษา              

health  behavior, writing  health education plan and health 

literacy 

 

กลุมวิชาการตรวจประเมินการบําบัดโรคเบ้ืองตนการดูแลใหความ

ชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสงตอและการฟนฟู 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601207   การตรวจประเมินและบําบัดโรค 1  3(2-2-5) 

Assessment  and  Treatment I 

   การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองตน  การดูแลใหความชวยเหลือ

ผูปวย หรือผูท่ีไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ  การปฐมพยาบาล  การ

ฟนฟูสภาพ  การสงตอ  และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการประกอบ

วิชาชีพ 

   Preliminary  investigation  and  primary  treatment  of  

diseases, caring  for  patients  or  people  affected  by  health  

hazards,  first aids, rehabilitation,  patient transfer,  and others  

following  professional  requirements 

0601308  การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข  2(2-0-4) 

Planning and Evaluation in Public Health  

   องคความรูดานการวางแผนท่ัวไปดานสาธารณสุข ลักษณะและ

สวนประกอบของแผน การวางแผนงานสาธารณสุขในการพัฒนาชนบท

แบบผสมผสาน นโยบาย การวางแผนงานสาธารณสุข การแปลงนโยบาย  

ไปสูการปฏิบัติ การจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขของ ประเทศไทย 

ลักษณะท่ัวไปของการประเมินผลงานดานสาธารณสุข  การประเมินผลและ

การจัดทํารายงาน  การนําเสนอดวยกลวิธีทางการประชาสัมพันธ 

 
กลุมวิชาการปองกันและควบคุมโรค  การควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิด

โรค 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

 

 

 

 

0601205  การปองกันและควบคุมโรค  3(3-0-6) 

Disease Prevention and Control 

    โรคติดเช้ือ โรคไรเช้ือ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้ํา โรคอุบัติใหม สาเหตุและ

ปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หลักการปองกันและ

ควบคุมโรค โรคติดตอ และไมติดตอประเภทตางๆ ท่ีเปนปญหาของไทย

และตางประเทศ 

    Infectious  diseases, non - infectious  diseases,  chronic   
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0601310  การพัฒนาสุขภาพชุมชน  2(2-0-4) 

Community Health Development 

    หลักการพัฒนาสุขภาพชุมชนและการสุขาภิบาลชุมชน ท้ังในเมืองและ

ชนบท เนนวิธีการทํางานแบบ   ชวยกันคิด   ขบวนการกลุม ขบวนการ

ยอมรับและการเปลี่ยนแปลง   การติดตอสื่อสารในชุมชน 

 

disease, emerging  diseases,  re – emerging  diseases,  causes  

and  factors  of  diseases, immunization  of  diseases,  

prevention  and  control  of  diseases, communicable diseases  

and  non - communicable  diseases  which  are  the  problems  

in Thailand  and  oversea 

 

กลุมวิชาฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ ปรับหมวดรายวิชาใหสอดคลอง

กับ มคอ 1.สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหารายวิชา 
0601311  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 2 (1-2-3) 

Occupational  Health and  Safe 

   ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคท่ีเกิดจากการประกอบ

อาชีพ หลักท่ัวไปในการควบคุมการปองกันโรค การสุขาภิบาลโรงงาน 

หนวยงานราชการ องคกร  การดําเนินงานของโครงการอาชีว 

อนามัย หลักท่ัวไปในการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบ

อาชีพ  การคุมครองสุขภาพและสวัสดิภาพของนายจางและลูกจาง 

 

0601404  การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชน  6(0-24-12) 

Community Health Field Work 

    ฝกปฏิบัติภาคสนามในการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวมเพื่อพัฒนา

และแกปญหาสาธารณสุขชุมชน โดยประเมินสุขภาพชุมชนแบบองครวม บน

พื้นฐานการคิดอยางเปนระบบและใชขอมูลเชิงประจักษตามกระบวนการ

วินิจฉัยอนามัยชุมชน ฝกปฏิบัติการบริหารงานสาธารณสุขโดยวิเคราะห

นโยบายเพื่อนํามาวางแผนงานดานสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

วางแผนในการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวม โดยชุมชนมีสวนรวม 

ประเมินผลการดําเนินงานและ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสุข 

 Practice on holistic community health management to develop 

and solve public health problems based on holistic approaches ; 

community health diagnosis process, empirical data and systematic 

thinking, analyze public health administration policies,strategy 

planning by holistic community health management based on 

community participation, evaluating and writing community health 

report, including research to develop and promote community 
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0601312  กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา  3(3-0-6 

Public Health Law and Forensic 

   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย หลักการและแนวคิด เก่ียวกับกฎหมาย

ท่ัวไป กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุขและสถานบริการสุขภาพ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสาธารณสุข แนวคิดพ้ืนฐานทางจริยธรรม 

ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับบทบาท ภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ี

สาธารณสุขจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  การพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ

สาธารณสุข การประยุกตหลักกฎหมาย หลักคุณธรรมจริยธรรม เชิง

ปรัชญา และหลักศาสนามาใชในการปฏิบัติงานสาธารณสุข   

กลุมวิชาชีพ เฉพาะสาขา ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหารายวิชา 

กลุมรายวิชาการสงเสริมการเรียนรูและการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 

0601306  การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ  2(2-0-4) 

Counseling For Healthy 

   หลักการทฤษฎีความเช่ือทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา 

กระบวนการสอนและการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ เมื่อเกิดปญหา

ทางสุขภาพ การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการท่ีมีปญหา

เน่ืองจากการเจ็บปวยและปญหาทางสุขภาพรวมถึงการเสริมสรางพลัง

อํานาจดานสุขภาพการสรางกลุมเครือขายสุขภาพในชุมชน 

    Principletheory healthbelief ,theory of counseling, 

teaching process and health counseling for health problem, 

counselingand teaching for Illness and health problems and 

health empowerment, community health networkgroup 

060131  การรักษาเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

Basic   Treatment  

   แนวคิดหลักการการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและกระบวนการประเมิน

ภาวะสุขภาพ  การตรวจ การวินิจฉัยโรคระบบตางๆของรางกาย   การคัด

กรองโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การใหคําแนะนําและการสงตอ   

บทบาทหนาท่ีของนักสาธารณสุขในดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน ฝกการ

ตรวจรางกายเบ้ืองตนและแปลผลหองปฏิบัติการ  การตรวจพิเศษเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 

 

0601303  การจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ 2(2-0-4) 

Management of Elderly Ealth Promotion 

    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร การจัดการทรัพยากร และ

ปญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการดูแลสุขภาพและการใหบริการทาง

สาธารณสุข การลงทุนดานการแพทยและสาธารณสุขและการประเมินผล 

     Conceptstheory for Elderly, body changesmental and 

elderly society, principles of elderly, food for elderly, 

benchmarkelderlyfor healthy hygiene, movement and  
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0601402  พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา  1(0-2-1) 

Organization Behavior and Leadership 

ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ รูปแบบองคการ ความสัมพันธของบุคคล 

และกลุมในองคการ การสราง ความรวมมือในการทํางานอยางมีคุณภาพ 

ทฤษฎีภาวะผูนํา   การพัฒนาภาวะผูนําในองคการ การสรางเสริม

บุคลิกภาพในการเปนผูนํา การพัฒนาตนเองในการเปนผูนําทางดาน

สุขภาพ การประยุกตใชหลักการจัดการสมัยใหมในการจัดองคการ  จัดทํา

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 

exercise for health of elderly, disease problem for health of 

elderly prevention and  mental health care for elderly 

 

0601210  การดูแลสุขภาพแบบองครวม  2(1-2-3) 

Holistic Health Care 

    แนวคิดทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองครวมในบุคคลปกติ  การดูแล

สุขภาพของตนเองดวยวิธีธรรมชาติในการรักษาโรค กลยุทธในการพัฒนา

ยาสมุนไพร การดูงานในโรงพยาบาลท่ีมีการผลิตและใชยาสมุนไพร แนว

ทางการสรางคุณคา จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการสงเสริม

สุขภาพการปองกันและควบคุมโรค การบําบัดโรคเบ้ืองตนและการฟนฟู

สภาพแกปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนศึกษานโยบาย

สาธารณะท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนการ

ตระหนักรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีและปองกันความเจ็บปวย

ของบุคคล 

    Concept theory holistic health care in normal individual, 

self-care of natural therapy, strategies development for 

herbal medicine, study visit in hospitals are producing and 

using herbal medicines, value creation approachconsciousof 

health promotion and health promotion prevention and 

disease control, basic therapyand rehabilitation for person 

family community and public policysupport of health 

promotion with people  self-awareness for health promotion  

and disease prevention. 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601403  การใหคําปรึกษาทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 

Counselling in Public Health 

   หลักการทฤษฎีความเช่ือทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา 

กระบวนการสอนและการใหคําปรึกษาทางสาธารณสุข บริการสนเทศทาง

สาธารณสุข ความตองการและปญหาท่ีเปนผลกระทบ เมื่อเกิดปญหาทาง

สาธารณสุข การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการท่ีมีปญหา

เน่ืองจากการเจ็บปวยและปญหาสาธารณสุข 

0601404  อุบัติเหตุและการบริหารงานดานอุบัติเหต ุ 3(3-0-6) 

Accident and Management of Accident 

   การเกิดอุบัติท่ีพบบอยโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนทองถนน สาเหตุ ปจจัยท่ี

ผลตอการเกิดอุบัติเหตุ นโยบายภาครัฐดานการปองกันเพ่ือลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทองถนน บทบาทหนาท่ีของบุคลากรดานสาธารณสุข เพ่ือการ

บริหารจัดการทีมในเชิงรุกและเชิงรับ 
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0601405  การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

Public Health Administration 

   แนวคิดและหลักการบริหารท่ัวไป วัตถุประสงคและเปาหมายในการ

บริหารสาธารณสุข การวางแผนการจัดองคกร การจัดบุคลากร การ

อํานวยการ และการควบคุมงาน การวิเคราะหนโยบาย และแผนพัฒนา 

การสาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย การปฏิรูป

ระบบราชการบทบาทขององคกรรัฐบาลและเอกชน  องคการสาธารณสุข

ระหวางประเทศ  

0601211  การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย  2(2-0-4) 

Health Promotion By Age Group   

   แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพตาม

กลุมวัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางเสริม  สุขภาพตามกลุมวัย การ

ประยุกตใชหลักการ และวิธีการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย ในระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

   Concepts, principles and theories related to health 

promotion by age group. Factors that influence the 

reinforcement. Health by age group Application of principle 

And ways to promote health by age group on an individual, 

family, community and social level 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601406  ฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข  4(0-16-8) 

Professional Experiences for Health Personnel 

    ฝกปฏิบัติดานการเตรียมชุมชนการวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะหปญหา 

และการจัดลําดับความสําคัญ ของปญหาสาธารณสุข การวางแผนงาน การ

ดําเนินงานตามแผนเพ่ือแกปญหาสาธารณสุข โดยใหชุมชนมีสวนรวม ใน

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม การวิจัยชุมชน การประเมินผล การฝก

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในระดับตําบล การ

นําเสนอผลงาน  และฝกการรักษาเบ้ืองตนและการสงตอในสถานบริการ

สาธารณสุข 

กลุมรายวิชาการประยุกตการตรวจประเมินสุขภาวะและการบําบัด

เบ้ืองตน 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601206  อนามัยครอบครัว  3(2-2-5) 

Family Health 

    ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของอนามัยครอบครัว บทบาท

และหนาท่ีของพอแมในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแตละวัย ครอบครัว

สัมพันธ วิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บใหกับสมาชิกในครอบครัว

การใชยา การปฐมพยาบาล การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและ

เจ็บปวย รวมถึงการสงสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในแตละวัย การดูแลและ

รักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดลอมภายในบาน 
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 0601407  การสัมมนาทางดานสาธารณสุข  2(0-4-2) 

Contemporary Seminar in Public Health 

    วิเคราะหสถานการณ แนวโนมและปจจัยท่ีมีผลตอปญหาสาธารณสุข

ทองถ่ิน ตลอดจนระบบสาธารณสุข และแผนดําเนินงานของระบบท่ีมีอยูใน

ทองถ่ิน การศึกษาคนควานําเสนอและอภิปราย ในประเด็นทางสาธารณสุข 

นําเสนอปญหาและแนวทางแกไข โดยใชกระบวนการสัมมนาเพ่ือการ

พัฒนางานสาธารณสุข 

 

0601302  เภสัชวิทยาเบ้ืองตนในงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

Basic Pharmacology for Public Health 

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยา เภสัชจลนศาสตรของยา การแบงกลุมยา ยา

สามัญประจาบาน อาการไมพึงประสงคจากการใชยา การใหคาแนะนา

เบ้ืองตนเก่ียวกับการใชยาแกประชาชนในชุมชน นโยบายแหงชาติดานยา 

บัญชียาหลักแหงชาติ บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุข โดยมุงเนนใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ

ในหนวยบริการสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข  ดานยา

และเวชภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับยา ขอบเขตบทบาทในการ

ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคของนักวิชาการสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

    General knowledge of drug, pharmacokinetics, drug group 

division, common drugs, side effects of drug use, basic 

consultation of people’s drug use in communities, national 

list of essential medicines, medicine list in public health 

settings focusing on Tambol health promotion hospitals, drug 

stock administration and medical supplies at public health 

settings, consumer protection in public health relating to drug 

and medical supplies, druglaws, scope of practical role in 

consumer protection of health care providers in Tambol 

health promotion hospitals 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 
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  0601313  การตรวจประเมินและบําบัดโรค 2  2(2-0-4) 

Assessment and Treatment II 

การประเมินปญหาสุขภาพ อาการและอาการแสดงผิดปกติของโรคท่ี 

พบบอย การรวบรวมขอมูล  ทางสุขภาพเพ่ือการคัดกรอง การวินิจฉัยและ

การบําบัดโรค การดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉิน การใชยาในการบําบัดโรค

เบ้ืองตน การสงตอและการรับผูปวยเพ่ือการรักษาท่ีตอเน่ืองตามขอบเขต

ของวิชาชีพ 

   Problem health assessment , the symptoms and the 

symptoms show unusual of the disease often , data 

accumulation , health way for select, diagnosing and disease 

fundamentalcare, inpatient state of emergency care,using 

medicine in fundamental disease care, rafer and admit for 

thecontinue treatment ,imits of vocation 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหารายวิชา 

กลุมรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหารายวิชา 

0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน  3(3-0-6) 

    วิธีการศึกษาชุมชน และทฤษฎีตาง ๆ  เก่ียวกับชุมชน โครงสรางของ

สังคมท้ังแบบสังคมเมืองและสังคมชนบท  องคประกอบทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  ประชากร วัฒนธรรม  กระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ประเมินระดับคุณภาพชีวิต ปญหาสุขภาพ  สาเหตุของปญหาสุขภาพของ

ประชากรในชุมชน รวมถึงกระบวนการแกไขปญหาสาธารณสุขชุมชนโดย

การใชภูมิปญญาทองถ่ิน และกลยุทธ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบองครวม ใหสอดคลองกับ 

 ปญหา และ ความจําเปนของชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                                                                                                                     
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 Community education and theory of community, structureof 

urban society and rural society, change process, assessment 

quality of life, health problems, factorhealth 

problemspopulation in community, community health 

problem solving processby local wisdom and strategy 

appropriate in community for holistic development of quality 

of life in community consistent problem and need by 

participation of community 

 

0601402 การวางแผนและการประเมินผลทางดานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Planning and evaluate in the public health 

   แนวคิดพ้ืนฐานทางดานการวางแผนและการประเมินผลโครงการ

สุขภาพ  ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทและรูปแบบการวางแผนและ

การประเมินผล  หลักการวางแผนและการประเมินผล 

หลักการดําเนินงานตามแผนงาน การปรับปรุงแผนงาน ปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการวางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพ และการ

ประสานงาน  บทบาทของผูนําในการวางแผนและประสานงานกับองคกร

และสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การรวบรวม การจัดทําขอมูล และการนํา

ผลการวิจัยมาใชในการประเมินผลงานดานสุขภาพ 

     Basic concept of  planning and evaluation of health 

projects, Meaning, importance, type, and planning model and 

evaluation, principles of planning and evaluation, principles of 

action plan, improvement plan,factors affecting planning and 
  

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 
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 evaluation of health programs and coordination, role of 

leaders planning and coordinating with organizations and 

institutions, data collection and results used in health 

assessment   

 

0601310  การประยุกตวิธีการระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 

   การทบทวนแนวคิด ขอบเขต จุดมุงหมายของหลักระบาดวิทยาในการ

เฝาระวัง พฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและ

การฟนฟูสภาพ การสอบสวน การเกิดโรคระบาดในชุมชน  

สถานประกอบการรวมท้ังฝกปฏิบัติการทางดานระบาดวิทยา 

   Idea revision , limits , the goal of epidemiology pillar in 

watching is careful , health behaviour , reinforcing health , 

disease prevention and the recovery , investigation , epidemics 

occurrence in the community , the establishment and train to 

take action of the epidemiology 

 

0601403  การฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาสุขภาพชุมชน  4(0-12-8) 

Practic in Community Health Development 

   ฝกปฏิบัติดานการวิเคราะหปญหาสาธารณสุข การวางแผนงาน การ

ดําเนินงานตามแผนเพ่ือแกปญหาสาธารณสุข และ การสรางความ

เขมแข็งของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวม 

    Practice in analyzing public health problems, 

planning,planned actions to solve public health problems 

andstrengthening of community by engaging the community 

ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 
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 กลุมรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารดาน   ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601311 สื่อและการผลิตสื่อทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

Media and Production of Health 

หลักและวิธีการทําวัสดุอุปกรณ การเลือกและการใช การผลิต เทคนิคและ

วิธีการผลิตสื่อท่ีใชในงานสาธารณสุข  รวมท้ังการทดลองและการ

ประเมินผลอุปกรณ  สื่อสาธารณสุข  การฝกปฏิบัติผลิตสื่อใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

 Principle and method of materials,  selection and use of 

production, techniques and methods of media production in 

public health, experimentation and evaluation of equipment, 

public health media, practice  produce media appropriate 

target  

0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

Information System in Public Health 

แนวคิดและความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงาน

สาธารณสุข  การนําแนวคิดเชิงระบบมาจัดการขอมูลเพ่ือพัฒนางาน

สาธารณสุข การจัดองคกรเพ่ือบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพ่ือการบริหารและบริการการพัฒนา

สุขภาวะของชุมชน 

Concepts and meanings of information technology for 

management in public health, systematic approach to data 

management for public health development, organizational  
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 organization for information systems management, as well as 

the application of information technology to the 

administration and service of community health 

development 

 

กลุมรายวิชาการวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน            ปรับหมวดรายวิชาให

สอดคลองกับ มคอ 1.

สาธารณสุขศาสตร 

ปรับรายวิชาและเน้ือหา

รายวิชา 

0601308 การวิจัยดานสาธารณสุข  3(2-2-5)                                           

Research in Public Health 

    ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และ ประเภทของของการวิจัย

ทางดานสาธารณสุข  ศึกษากระบวนการวิจัย  การเลือกใชสถิติในการวิจัย 

หลักการพิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขและการ

เขียนโครงการวิจัย การอานเพ่ือสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคา และการทํา

รายงาน ในหัวขอท่ีเลือกสรร ดําเนินการวิจัยขนาดเล็กในข้ันตอนของการ

เก็บ  รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล เขียนรายงานการ

วิจัยและการนําผลวิจัยไปใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข 

Meaning , limits , importance , and type of research in public 

health,  study research process,  selection of research 

statistics, principle of using research results in public health 

practice and writing research project, reading for summarize 

analysis, evaluate and reporting in selected topics, baby 

project in data collection analysis and translation,  writing 

research report and research results to apply solving public 

health problems 
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0601308นวัตกรรมและเทคโนโลยดีานสุขภาพ 3(2-2-5)      

 Innovation and Technology in Health 
     ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรมสุขภาพ การพัฒนา โครงการเพ่ือ

สรางนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐนวัตกรรมสุขภาพ การประยุกตใช

ความรูและเทคโนโลยีตอการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การใชนวัตกรรม

สุขภาพในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดโรคเบ้ืองตน 

และการฟนฟูสุขภาพ 

 Meaning concept of health innovation,  project 

development for health innovation,  invention health 

innovation,  application of knowledge and technology 

for health innovation development, use of health 

innovations for health promotion disease prevention 

basic therapy and rehabilitation 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
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ภาคผนวก ข 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวพรทิพย แกวชิณ 

 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2562 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)  วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2554 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2552 

 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

พรทิพย แกวชิณ และนฤทธิ์ พลสูงเนิน. (2558). การศึกษาภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานในเขตอําเภอวังน้ํา 

เขียว จังหวัดนครราชสีมา. *ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 

2558 วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2558. (น. 135-144). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

ภูนรินทร สีกุด และพรทิพย แกวชิณ. (2559).  ปจจัยท่ีมี ความสัมพันธ ระหวางแบบแผนความเชื่อดาน 

สุขภาพกับ พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุมเสี่ยง ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา. *ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจาํป 2559 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2559. (น. 90-98). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

 -  

 ตํารา  

      หลักการดําเนินชีวิตและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

 เอกสารประกอบการสอน  

 -  

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 1 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 2 

 ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 3 

 ฝกปฏิบัติงานภาคสนามการรักษาเบื้องตน 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามสาธารณสุขชุมชน 

การปองกันและควบคุมโรค 

โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา 

การพัฒนาภาวะผูนําและการสรางทีมงาน 

วิจัยทางดานสาธารณสุข 

การจัดบริการทางสุขภาพ 

โภชนศาสตรสาธารณสุข 

  

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา   146 

สป
.อว

. พิ
จา
รณ

าค
วา
มส

อด
คล้

อง
ขอ
งห
ลัก
สูต
รน
ี้แล้
ว P

/1(
31

 พ
.ค.

 63
)



ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวณัฐธวัลย เพ็งแจม  (วราพรรณ  เพ็งแจม) 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)  วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2553 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2551 

 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

วราพรรณ  เพ็งแจม. (2560). ความรูและพฤติกรรมการปองกัน  โรคไขเลือดออกของประชาชนในหมูบาน  

ภูเขาลาด ตําบล บาน ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. *ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4 ประจาํป 2560 วันท่ี 1 เมษายน 2560. (น.672-678). วิทยาลัย

นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

 -  

 ตํารา  

 -  

 เอกสารประกอบการสอน  

 -  

 

6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

การปฐมพยาบาล 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 1 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 2 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวม 3 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามการรักษาเบื้องตน 

ฝกปฏิบัติงานภาคสนามสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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การปองกันและควบคุมโรค 

สังคมวิทยาสาธารณสุข 

ทันตสาธารณสุข 

การใหคําปรึกษาทางสาธารณสุข 

การจัดบริการทางสุขภาพ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

วิทยาการระบาด 

รวมสอนรายวิชา 

การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 

หลักระบาดวิทยา 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

การรักษาเบื้องตน 

  

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว นางสาวณัฐธวัลย เพ็งแจม   

 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวชัญญานุช  ไพรวงษ 

 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)  วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2554 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2552 

 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

ชัญญานุช ไพรวงษ.  (2560).  การศึกษาความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผูปวยโรค 

ความดันโลหิตสูง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. ประจําเดือน  

          มกราคม – เมษายน, 107-116 

ชัญญานุช  ไพรวงษ. (2560).  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลบาน 

ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ, 4 (1).380 – 393. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

 - 

 ตํารา  

 -  

 เอกสารประกอบการสอน  

รายวิชาสุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 

 

6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

อนามัยชุมชน 

อนามัยครอบครัว 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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การวินิจฉัยชุมชน 

เภสัชศาสตรสาธารณสุข 

เภสัชวิทยา 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

สิ่งเสพติดศึกษา 

ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

พิษวิทยา 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข 

การปองกันและควบคุมโรค 

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การสาธารณสุขเบื้องตน 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การประเมินและบําบัดโรคเบื้องตน 

สังคมวิทยาการสาธารณสุข 

การบริหารงานสาธารณสุข 

การดูแลสมาชิกครอบครัวแตละวัย 

เภสัชวิทยาทางการกีฬา 

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

 ชวยปฏิบัติงานศูนยแพทยชุมชนโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 - 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางขวญัชนก สุวรรณ (ขวัญสุดา สุวรรณ) 

 

2. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2556 

วทบ. (สาธารณสุขศาสตร) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2553 

  

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

นันทภัค  สุหงษา, เจต ปฏิเวตภิญโญ, ขวัญสุดา สุวรรณ และคณะ .  (2560). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ 

ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลบานหัน อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา. *ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4 ประจาํป 2560 วันท่ี 1 เมษายน 2560. (น. 640-644). 

วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

- 

 ตํารา  

 - 

เอกสารประกอบการสอน 

 - 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนใน 

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

สิ่งเสพติด 

อุบัติเหตุและการบริหารงานดานอุบัติเหตุ 

สัมมนาทางดานสาธารณสุข 

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว นางขวญัชนก สุวรรณ 

 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา   154 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล นายอธิษฏ เชิดไชย (สนธยา เชิดไชย) 

2. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2556 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2552 

          ร.ป.ศ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามรามคําแหง ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2550 

          ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2539 

  

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

สนธยา   เชิดไชย. (2560). การศึกษาการทํางานตามหลักการยศาสตรท่ีสงผลตอการ บาดเจ็บของ 

เกษตรกร ชาวนาบานลังโกม หมูท่ี  6 ตําบลหนองใหญ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร. *ในการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4 ประจําป  2560 วันท่ี 1 เมษายน 2560. (น. 

620-625). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

สนธยา เชิดชัย,น้ําสม พุทธจันทร,บุษบา โทธรรมพาส และคณะ. (2560). การศึกษาพฤติกรรมของผูสูงอายุ :  

กรณีศึกษาผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา. *ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4 ประจาํป 2560 วันท่ี 1 เมษายน 2560. 

(น.634-639). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

- 

 ตํารา  

 - 

 เอกสารประกอบการสอน  

    - 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

ระบบสาธารณสุขไทย 

การรักษาเบื้องตน 

การสัมมนาทางสาธารณสุข    

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

นักวิชาการสาธารณสุข 

ผูจัดการคลินิกสุขภาพอินเตอรเมดิคอลแครแอนดแลบ 

เจาหนาท่ีพยาบาลประจําโรงงาน 

ผูตรวจการพยาบาล 

หัวหนางานพยาลคลินิก 

หัวหนาหนวยแพทยกูชีพฉุกเฉิน 1669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว นายอธิษฏ เชิดไชย 

 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวนิชาภา เหมือนภาค (วนิดา  เหมือนภาค)  

 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2557 

       วท.บ.(สุขศึกษา) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2550 

 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

วนิดา  เหมือนภาค.  (2559). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ตนเองของผูปวย โรคเบาหวาน ตําบลปากชองอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา. *ในการ 

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจาํป 2559 วันท่ี 17 มิถุนายน 2559.  

(น.158-166). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

วนิดา  เหมือนภาค.  (2560). การศึกษาความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการใชสารเคมี 

กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา .  

*ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4 ประจําป 2560 วันท่ี 1 เมษายน 

2560. (น. 666-671).วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 

 - 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

   -  

ตํารา 

 - 

เอกสารประกอบการสอน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา   158 

สป
.อว

. พิ
จา
รณ

าค
วา
มส

อด
คล้

อง
ขอ
งห
ลัก
สูต
รน
ี้แล้
ว P

/1(
31

 พ
.ค.

 63
)



 - 

6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา (จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด-ต่ําสุด) 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

การยศาสตร 

สัมมนาทางดานสาธารณสุข 

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  

- 
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หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว นางสาวนิชาภา เหมือนภาค 

 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางสุภาพร ชินสมพล 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2554 

วท.บ. (สุขศึกษา)  วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2552 
 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

สุภาพร ชินสมพล. (2559) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาท่ีมารับบริการ แผนกกุมาร 

เวชกรรม โรงพยาบาลคาย สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. *ในการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจําป 2559 วันท่ี 17 มิถุนายน 2559. (น. 52-58). วิทยาลัยนครราชสีมา, 

จังหวัดนครราชสีมา. 

สุภาพร ชินสมพล (2560). พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย  

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. * ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 4  

ประจําป 2560 วันท่ี 1 เมษายน 2560. (น.659-665). วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

 -  

 ตํารา  

 -  

 เอกสารประกอบการสอน  

 การผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

การผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข 

วิจัยเบื้องตนทางดานสาธารณสุข  

วิจัยเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

วิจัยเบื้องตนทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

วิจัยเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา  

วิชาชีวสถิต ิ

วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยดานสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   

นันทนาการและการเปนผูนํานันทนาการ 

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 - 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  นางศุภรดา  โมขุนทด 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2557 

วท.บ. (โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 2553 
 

 

4. งานวิจัย/บทความทางวิชาการ 

 งานวิจัย 

ศุภรดา  โมขุนทด. (2560). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและควบคุม 

โรคไขเลือดออก. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, ประจําเดือนพฤษภาคม. 11(2), 74-83. 

 

5. หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 หนังสือ 

 - 

 ตํารา  

 -  

 เอกสารประกอบการสอน  

    - 

6. ประสบการณการสอน/รายวิชาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา  

การสุขาภิบาลอาหาร 

 หลักความปลอดภัยทางอาหาร 

โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

 การสาธารณสุขเบื้องตน 

โภชนาการการกีฬา 

 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 

สิ่งเสพติดศึกษา 
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ประชากรศาสตร 

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

 

7. ประสบการณทํางานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 - 
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ภาคผนวก ค 

ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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q v .-

xi\0 tfl (l-atr)
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0011 (Poorl
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AD

X
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CE

CP

nr:fer zu 

" 
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(Salisfactory : equiva[ent to gracle nol lower than C)

a r L* ! o u d
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luilru f, m trr ;fr uulou(Cred t tran sfer)
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u ri'r u fl rr q r il nr :v na olvit:.ft rj n r :v n a orl]l r fl : fi lu (C re d its F ro m Exa m )

rnilr u fl n q r n n rr r'611-Jo tt:ilil fi v a:.r t^.ra.r'r1J f c,"o'r], F rom Portfolio)
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LL:^U':l1r lLU'rln11l0A{yV"uLut:tr *1It ru' iLt.TL^ [F]
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^ ! yu YyUlE fl r I rLt'lli'^ln sl0U tAtli -lL1r
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h.ldru': ruq rnzuanr:finrsr lalnrr yirrfiriur.rrir u frnfiacflv ufl uutB ou, n r,Yu,,ovfi nr:r-l:v ufruzua rilu#rya-nrseii
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ภาคผนวก ฉ 

 สําเนาหนังสือเห็นชอบรับรองหลักสูตร จากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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