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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2565)   

 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   Bachelor of Public Health Program in Public Health  
 
2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
   Bachelor of Public Health (Public Health) 
 ชื่อย่อ   ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
   B.P.H. (Public Health) 

3. วิชาเอก         - 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  144 หน่วยกิต 
 
5.  รปูแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ    

5.3  ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5.7  องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง   
  สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะสาธารณสุข-
ศาสตร์แห่งประเทศไทย  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
    6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

 6.2  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม
ครั้งที ่3/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6.3  คณะกรรมการบริหารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม 
ครั้งที่ 6/2564   วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

6.4 คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม  
ครั้งที่ 7/2564   วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม  
ครั้งที่ 8/2564   วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

6.6 เปิดสอนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงาน ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป 

8.2 นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสุขาภิบาล/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8.3 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านสุขภาพในองค์กรวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ 
8.4 เจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 

 (ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 
ปีการศึกษา

ที่ส าเร็จ 
1 ผู้ช่วย นายพงษ์ศักดิ์  อ้นมอย ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 2559 
 ศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 2550 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 2547 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
2 อาจารย์ นางสุนีย์  กันแจ่ม ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 2561 
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ) 
2552 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 2548 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
3 อาจารย์ นางสาวศศิธร  สุขจิตต์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 2551 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 2547 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
4 อาจารย์ นางจงรัก  ดวงทอง ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 2548 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2543 
   สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  
   ค.บ. (สุขศึกษา) 2542 
   สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 

 (ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 
ปีการศึกษา

ที่ส าเร็จ 
5 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวณิชารีย์  ใจค าวัง ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนา

สังคม) 
2553 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) 2544 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 2539 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครล าปาง 

2534 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ อาทิ  แนวนโยบายของประเทศไทย  

การประกาศเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ภาคใต้และส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศ การเคลื่อนย้าย
แรงงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรในระดับครอบครัว จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ที่
เป็นพหุวัฒนธรรมใหม่ในรูปที่หลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่พบว่า มีประชากร
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น อัตราการเกิดลดลง รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า (Emerging and Re-emerging Infectious Disease) ทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
(Emerging and Re-emerging Infectious Disease) หรืออุบัติซ้ าที่ เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย เช่น  
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (2009) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า (Emerging 
and Re-emerging Infectious Disease) ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง โรคไข้ - 
เวสไนล์ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า (Emerging and Re-emerging Infectious Disease)ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจาก
การกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น ที่คุกคาม
ประชาชน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่
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ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ส่งผลต่อแบบแผนการเจ็บป่วยของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่สูงขึ้น 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล 
ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(2560 - 
2564) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึงทางด้านสาธารณสุข คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
อนาคต การจัดการผู้สูงอายุ โรคระบาดต่าง ๆ รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า (Emerging 
and Re-emerging Infectious Disease) ที่อาจเกิดขึ้น ความเพียงพอต่อทรัพยากรอาหาร รวมถึงความ
ทั่วถึงในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ จึงนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
จากผลพวงของการพัฒนาประเทศ อาทิแนวนโยบายของประเทศต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
ประชากรถึงในระดับครอบครัวจนเกิดเป็นชุมชนใหม่ที่ เป็นพหุวัฒนธรรมใหม่ ในรูปที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น อัตราการเกิดลดลง  
รวมไปถึงผลพวงของการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า (Emerging and Re-emerging 
Infectious Disease) อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่คุกคามประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ในขณะที่เรามีเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาที่มนุษย์ประสบหรือเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ แต่ก็ต้องใช้
ทรัพยากรเป็นจ านวนมากแลกมา จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ทั้งด้านความเป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิตที่สะดวกสบาย 
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(Sedentary Life) จนเกิดเป็นการบริโภคนิยม (Consumerism) และการนิยมวัตถุ (Materialism) 
ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การด าเนินธุรกิจที่ขาด
ความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิตที่ ไม่ เพียงพอและขาดความสมดุล 
สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
กลายเป็นสังคมที่ เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนั้นความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น ผู้ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผนวกเข้ากับการสื่อสารผนวกกับความเป็นไปของนวัตกรรมที่มีผลต่อการ 
สาธารณสุขย่อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและการ
ท างานในอาชีพ 

อีกทั้งในปัจจุบัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ได้มีผลบังคับใช้ เพ่ือเป็น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบั ติงานอยู่ทั่ว
ประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีการจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของ
บุคคลและชุมชน โดย ความตามมาตรา 3 ก าหนดไว้ให้ “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่
กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชี
วอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” คือ การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ (1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม  
(2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
(3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว และ (4) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเพ่ือการส่งต่อ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึง
แนวโน้มของทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 –2569) ที่จะถึง
มานี้ แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 และแนวโน้มในฉบับที่ 13 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย พ.ศ.2554–2563 และความตาม มาตรา 3 ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 โดย
เน้นให้เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
สุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
ได้ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็น
นักสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสร้างก าลังคนของชาติ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565 นี้ เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในศาสตร์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ว่าด้วย
การกระท าต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเกี่ ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟู
สภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็น  
นักสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสร้างก าลังคนของชาติ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทาง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตชุมชน สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้การ
จัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น” ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ.2565) จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชนพร้อมท างานได้ทันทีตรงตามความต้องการของภูมิภาคและประเทศ โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ซึ่งการออกแบบหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นชุมชนเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
ทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะท้องถิ่น การวิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของท้องถิ่นและ
ประเทศซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืนของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีดังนี้ 

13.1.1 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป โดยความรับผิดชอบของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 รายวิชาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
13.1.3 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคม 

ศาสตร์ 
13.1.4 รายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยความรับผิดชอบของคณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
เสรีได้ 

13.3  การบริหารจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่ง

นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและ
อาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมิ นผล 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ และติดตามความสอดคล้องของหลักสูตรจาก
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสามารถหาค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินสุขภาพได้ 
(นักสาธารณสุขขั้นเตรียมการ)  

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว  
กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม (นักสร้างเสริมสุขภาพ) 

ชั้นปีท่ี 3 สามารถวางแผนและปฏิบัติงานในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (นักจัดการสุขภาพ) 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจัดการสุขภาวะชุมชนภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(นักสาธารณสุขชุมชนวิชาชีพ) 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
1.1  ปรัชญา      

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
1.2  ความส าคัญ 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกระท าต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ
ประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ที่เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้น 
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุขชุมชน 

1.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้ 

 1.3.1  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพโดยการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัย 
 1.3.2  วางแผนปฏิบัติการก าหนดสุขภาพ ด าเนินการ ควบคุมก ากับและประเมินผลแผนงาน
โครงการสาธารณสุขชุมชน 

1.3.3  มีทักษะในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
สุขภาพ 
 1.3.4  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ทางสารสนเทศทางสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
จัดระบบการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์โรคและ
สุขภาพชุมชน 
 1.3.5  มีบทบาทในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน โดยการใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การด าเนินงานการเฝ้าระวัง ร่วมกับสมาชิกทีมแบบสหวิชาชีพ โดยให้ค าปรึกษาแนะน าและการ
ฝึกอบรม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่กระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน/สถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
ในระดับประเทศ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 
2. ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในหน่วยงาน/
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 
4. พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยมีการ
ประชุมความร่วมมือ หรือการวิพากษ์
หลักสูตร 

- ผลการด าเนินงานหลักสูตร
จาก มคอ.7 
- รายงานการประเมินผล
หลักสูตร 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานการส ารวจความ
ต้องการของบัณฑิตและ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
- ผลการวิจัยหลักสูตรที่แสดงถึง
ความต้องการหลักสูตรหรือ
ความต้องการของสังคมท้องถิ่น
หรือความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 

2. พัฒนาบุคลากรสายผู้สอน
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สถาบัน เช่น การศึกษา 
ดูงาน การเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
ความรู้ 
3. สนับสนุนให้เกิดโครงการการ
บริการวิชาการ โครงการวิจัย และ
โครงการความร่วมมือกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
4. การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น การใช้
โปรแกรม ZOOM, Line, Google 
Classroom, MS Teams เป็นต้น 

- โครงการพัฒนาคณาจารย์ 
- รายงานผลการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ของคณาจารย์ 
- ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
- โครงการการบริการวิชาการ 
- โครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุ-บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3. มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จัดการเรียนการสอน เชิงรุก (Active 
Learning) 

- แผนการบริหารการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- มคอ.3 
- มีการน าเสนอผลงานโครงการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) ระหว่าง
อาจารย์ 

4. การบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

1. มีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตร
ตลอดจนมีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดหาหนังสือเอกสาร ต ารา และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
4. ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากร
การเรียนการสอน 

- จ านวนเอกสาร ต ารา และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่สอน 
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานและพอเพียง 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
ทรัพยากรการเรียนการสอน 
- ระบบสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
- โปรแกรมสถิติที่ทันสมัยและ
ถูกกฎหมาย 
- สารสนเทศที่มีความพร้อมใน
การใช้งาน การเข้าถึง และการ
ใช้ประโยชน์ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอน       
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน     ถึง เดือนตุลาคม  
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน   ถึง เดือนมีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน     ถึง เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

หรือเทียบเท่า 
2.2.2  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1  จากผลสรุปข้อเสนอแนะรายวิชาจาก มคอ.7 พบว่านักศึกษาใหม่มีปัญหาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2.3.2  การเรียนการสอนในระดับ อุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกันจึงท าให้
นักศึกษาพบปัญหาในการเรียน  
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
2.4.1  ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในหลักสูตรและมีการ
สอนเสริมให้กับนักศึกษา หรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพ่ีให้ค าแนะน าและสอนเสริมให้รุ่นน้อง นอกจากนี้ยัง
มีการประชุมชี้แจงร่วมกับการปฐมนิเทศ และมีการติดตามจากหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2  ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม
นักศึกษา จัดชั่วโมงส าหรับให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษาได้ 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 2.6  งบประมาณ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

รายรับ (ค่าลงทะเบียน) 680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

รายจ่าย      

ค่าตอบแทน (เงินเดือน) 1,550,000 1,651,000 1,720,000 1,780,000 1,820,000 

ค่าใช้สอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมงบด าเนินการ 1,630,000 1,731,000 1,800,000 1,860,000 1,900,000 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น 1,730,000 1,831,000 1,900,000 1,960,000 2,000,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 22,000 บาท ต่อคนต่อปี 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนร่วมกับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม   

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 2.8.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน

รายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)  
 2.8.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          144     หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต 
บังคับเรียน      24  หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มภาษา  บังคับเรียน     9 หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์  

และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน 15 หน่วยกิต 
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์  

 หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  บังคับเรียน       98 หน่วยกิต 

(1)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    30 หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ    68 หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน  บังคับเรียน   10 หน่วยกิต 
(1)  วิชาฝึกปฏิบัติการ       3 หน่วยกิต 
(2)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7 หน่วยกิต 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
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3.1.3  ความหมายของรหัสรายวิชา 
  รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพ่ือจ าแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจ าแนกสาขาวิชาได้ยึด
หลักการจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมาย
ดังนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 
X X X X X X X 

 
                     ตัวเลขล าดับที่ 1-3 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา 
                   ตัวเลขล าดับที่ 4  หมายถึง ความยากท่ีควรจัดให้เรียนในชั้นปี 
  ตัวเลขล าดับที่ 5   หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
  ตัวเลขล าดับที่ 6-7 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 ส าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
 ตัวเลขล าดับที่ 1-3 
  407 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ตัวเลขล าดับที่ 4 ความยากท่ีควรจัดให้เรียนในชั้นปีหมายถึง 
  4071 หมายถึง  รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 

4072  หมายถึง  รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2 
  4073 หมายถึง   รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3 
  4074 หมายถึง   รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 
 
 ตัวเลขล าดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้ 
  407_1  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  407_2 หมายถึง   กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา 

407_3  หมายถึง   กลุ่มวิชาการบริการและบริหารจัดการสุขภาพ 
407_4  หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
407_5  หมายถึง   กลุ่มวิชาการดูแลสุขภาพ 
407_6  หมายถึง   กลุ่มวิชาการวัด การประเมินผล และการวิจัย 
407_8  หมายถึง   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
407_9  หมายถึง  กลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา 
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ตัวอย่าง 
4071101   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   2(1–2-3) 
หมายถึง วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เป็นรายวิชาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 หน่วยกิต 
แบ่งเป็นทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน 
  ส าหรับการก าหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก) 
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3.1.4  รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

(1) บังคับเรียน       24 หน่วยกิต 
กลุ่มภาษา บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   English Listening and Speaking Skills  
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   English Usage for Communication  
0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   English for Professional Purposes 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม 
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์บังคับเรียน  15 หน่วยกิต 

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 
   Modern Entrepreneurs 

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย   3(3-0-6) 
   Thai Citizenship  
0001109 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   The King’s Wisdom for Local Development  
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(3-0-6) 
   Health Promotion and Care  
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
   Smart Life in the Digital Age  
      

 (2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนกลุ่มภาษา  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

0001101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Thai for Communication  
0001201   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Japanese for Communication  
0001202   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
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0001203   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Korean for Communication    

เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ  
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 

0001105   สุนทรียศาสตร์    3(3-0-6) 
  Aesthetics  
0001107   ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and  
  Occupations  
0001110   การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
  Thinking and Decision-Making  
0001204   ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Life   
0001205   นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทาง 
  การท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  Tourism Innovation  and Aesthetics  
 0001206   ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ 
  โลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  History and Development of  
  the Modern World   
0001207   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life   
0001208   ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Designing Your Life with Science   
0001211   นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่  3(3-0-6) 
  Innovation for New Generation   
0001212   ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Feng Shui in Daily Life   
0001213   การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น  3(3-0-6) 
  Fashion Personality Development   
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
  Digital Citizenship   
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0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking  
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 98 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                         30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4011109  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   2(1-2-3) 
  Physics for Health Science 
4021501  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3) 
  Biochemistry for Health Science 
4031603  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข  2(1-2-3) 
  Microbiology and Parasitology  
  in Public Health 
4071103 พยาธิวิทยาสาธารณสุข       3(3-0-6) 
  Pathology in Public Health   
4073619  ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข   3(2-2-5) 
  Biostatistics for Public Health   

กลุ่มวิชาสาธารณสุข  
4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
  Anatomy and Physiology 
4071305      โภชนาการสาธารณสุข    3(3-0-6) 
  Public Health Nutrition 
4072210  สุขภาพจิตชุมชน    3(3-0-6) 
  Community Mental Health 
4072214  สังคมวิทยาการสาธารณสุข   3(3-0-6) 
  Public Health Sociology 
4072516 ศาสตร์สุขภาพทางเลือก    3(2-2-5) 
  Alternative Health 
4074301  การสื่อสารและให้ค าปรึกษา 
  ในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 

     Communication and Counselling  
     in Public Health 
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(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ     68 หน่วยกิต 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน      

4072215  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1    3(2-2-5) 
  Community Health Development I 
4072327  การสร้างเสริมสุขภาพ    3(2-2-5) 
  Health Promotion 
4073225  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2   3(2-2-5) 
  Community Health Development II 
4073226  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   3(2-2-5) 
  Health Education and Health Behavior 
4073522  การจัดการสังคมสูงวัย     3(3-0-6) 
  Aging Society Management 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  
4073301  การควบคุมและป้องกันโรค   3(3-0-6) 
  Disease Prevention and Control 
4073415  วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 
  Epidemiology in Public Health  
4073620  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข   3(3-0-6) 
  Research Methodology  

in Public Health 
4074901  ภาคนิพนธ์     3(2-2-5) 
  Term Paper 

กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ     
4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 
  Reproductive Health for Public  
  Health  
4072501  การบริบาลปฐมภูมิ    3(2-2-5) 
  Primary Care 
4072502 การตรวจประเมินและการบ าบัด  3(2-2-5) 
  โรคเบื้องต้น  
  Assessment and Basic Medical  
  Treatment 
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4073104  เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 
  Basic Pharmacology in Public  
  Health 
4073524  การฟ้ืนฟูสุขภาพในงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 
  Rehabilitation in Public Heath 

กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม                                            
4072301  การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

ทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 
  Disaster Management and Public  

Health Emergency 
4072326  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(2-2-5) 
  Occupational Health and Safety 
4073336  อนามัยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Environmental Health 
4073601  การเก็บและวิเคราะห์ทางอนามัย- 

สิ่งแวดล้อม     2(1-2-6) 
  Environmental Health Examination  

and Analysis 
กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข                                 

4071306  การสาธารณสุขเบื้องต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Public Health 
4073337  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    3(3-0-6) 
  Public Health Economics 
4074336  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Professional Ethics and  
Public Health Law 

4074426  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน 
สาธารณสุข     3(2-2-5) 

  Innovation and Technology  
in Public Health 
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4074601 การวางแผนและประเมินผลโครงการ 
ทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 

  Project Planning and Evaluation  
in Public Health 
 

ค.  หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน   บังคับเรียน 10 หน่วยกิต  
(1) วิชาฝึกปฏิบัติการ        3 หน่วยกิต 

4073801 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน  3(0-9-0) 
Community Health Development Training 

(2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
(2.1) บังคับเรียน      1 หน่วยกิต 

4074801  การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม 
ทางสาธารณสุข    1(0-2-1) 
Preparation for Field Experience  
Training in Public Health 

(2.2) เลือกเรียน      6 หน่วยกิต 
  4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข  6(0–36–0) 

     Cooperative Education in Public Health 
4074804  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง 

สาธารณสุข    6(0-36-0)    
Field Experience in Public Health                       

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.5  แผนการศึกษา  
 

นักสาธารณสุขขั้นเตรียมการ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4021501 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-2-3) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง

สาธารณสุข 
2(1-2-3) พ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
 

4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4072210 สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4071306 การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  

รวม 19 หน่วยกติ   
                      
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4011109 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-2-3) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4071103  พยาธิวิทยาสาธารณสุข   3(3-0-6) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4072214 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 3(3-0-6) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4071305 โภชนาการสาธารณสุข 3(3-0-6) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4072516 ศาสตร์สุขภาพทางเลือก 3(2-2-5) พ้ืนฐานวิชาชีพ  

รวม 20 หน่วยกิต   
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นักสร้างเสริมสุขภาพ 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1                  3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
4072327 การสร้างเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
4073415 

 
วิทยาการระบาดในงาน
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 
 

วิชาชีพเฉพาะ 
 

 

4071501 
 

อนามัยการเจริญพันธุ์ในงาน
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 
 

วิชาชีพเฉพาะ 
 

 

4072501 การบริบาลปฐมภูมิ 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
รวม  21 หน่วยกิต   

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4073225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2                  3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ 4072215 
4073301 การควบคุมและป้องกันโรค 3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  
4072301 การจัดการภัยพิบัติและภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  

4072502 การตรวจประเมินและการ
บ าบัดโรคเบื้องต้น  

3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) เลือกเสรี  
รวม   21 หน่วยกิต   
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                   นักจัดการสุขภาพ 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)   
xxxxxxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)   
4073226 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
4073336 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  
4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  
4073801 

 
 

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
 

3(0-9-0) 
 

 

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) เลือกเสรี  
รวม   21 หน่วยกิต   

 
                  

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

4073104 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
4074426 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน

สาธารณสุข 
3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  

4073524 การฟ้ืนฟูสุขภาพในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
4073619 ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) พ้ืนฐานวิชาชีพ  
4073620 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  
4073601 การเก็บและวิเคราะห์ทางอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
2(1-2-6) วิชาชีพเฉพาะ 

 
 

รวม 20 หน่วยกิต   
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           นักสาธารณสุขชุมชนวิชาชีพ 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

4074336 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สาธารณสุข 

3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ 
 

 

4074301 
 

การสื่อสารและให้ค าปรึกษาในงาน
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 
 

พ้ืนฐานวิชาชีพ  

4073522 การจัดการสังคมสูงวัย   3(3-0-6) วิชาชีพเฉพาะ  
4074601 การวางแผนและประเมินผลโครงการ

ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  

4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
สาธารณสุข 

1(0-2-1) การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

4073801 

4074901 ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5) วิชาชีพเฉพาะ  
รวม 16 หน่วยกิต   

                   
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน 
 

4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข 
6(0–36–0) การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

4074801 

หรือ 
4074804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ทางสาธารณสุข 
6(0-36-0) การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 4074801 

รวม 6 หน่วยกิต   
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           3.1.6   ค าอธิบายรายวิชา 
           ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Thai for Communication 
    ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่ อสาร 
เชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้ส าเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี  
การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน  
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
       
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)
        English Listening and Speaking Skills  
   ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับใจความ
โดยใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็นส าคัญ  การสื่อสารเรื่องที่ ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ ต้องมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลโดยตรง 
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา ส าเนียง 
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ     
 
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   English Usage for Communication  
   ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ ได้ 
จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้ค าแนะน า กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุผลได้ 
การน าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและจับประเด็น
อย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 
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0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5) 

English for Professional Purposes 
    ความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนา 
เชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูด 
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจ
จุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ  
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   
       
0001105 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Aesthetics 
     ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงแต่ละประเภท และเพลงร าวงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้  
แฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
      
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6) 
    Thai Citizenship 
    ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติ ตนที่ แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ ศรี  
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิ ต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก มีจิตอาสา  
จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดท าโครงการ ออกแบบการปฏิบัติ  
จิตอาสา และ จิตสาธารณะ   
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0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
   21st  Century Skills for Living and Occupations 
     สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
     
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 
   Health Promotion and Care 

    ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง 
ภาวะทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กในระยะยาว ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะ
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ    
 
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   The King’s Wisdom for Local Development 
     แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้  
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม  ความร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย   

 
 

0001110   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
   Thinking and Decision-Making   

การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ทักษะการคิดเชิงค านวณ การวิเคราะห์และการ
เลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน การ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
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0001201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
     การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้น 
การตอบค าถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน 
 
0001202  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Chinese for Communication 
    ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง อ่านพินอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ค าศัพท์ วลี 
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่ส าคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง 
 
0001203  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Korean for Communication 
     อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมค าแล้วอ่านออกเสียง และเขียน
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง น าค าศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 
 
0001204  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
    Philosophy and Religion for Life 
     เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต 
สังคม โลก นักคิดและศาสนาของโลก เพ่ือการด ารงชีวิตให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมาย
ของชีวิต ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
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0001205  นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
    Tourism Innovation and Aesthetics 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ 
ส านึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 History and Development of the Modern World 
   เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึก
สาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับอนาคตอันใกล้ 
 
0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
   ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ได้แก่ 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
 
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Designing Your Life with Science  
  บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และเอกภพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ 
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0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Entrepreneurs 
   สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดใน
การท าธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการท าธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน การท า
งบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Smart Life in the Digital Age 
   หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการน าเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 
 
0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
   Innovation for New Generation 
   ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการออกแบบและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ การตั้งค าถาม 
การหาข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Feng Shui in Daily Life 
   ทฤษฎีวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์หลัก 
ฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจ าวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลักฮวงจุ้ย
เพ่ือน ามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
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0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น 3(3-0-6) 
  Fashion Personality Development 
   การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพภายนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพ
ใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพ่ือน าไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง 
 

0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
   Digital Citizenship 
   หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วน
ร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล 
 
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านความคิดด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่  
คิดดี ชีวิตดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เปลี่ยนความคิดมาสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพ่ือต่อยอดเป็นอาชีพได้ 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 
 
     วิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
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           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
       
4011109  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     2(1-2-3) 
  Physics for Health Science  

ความรู้พ้ืนฐาน หลักและกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัด แรง การเคลื่อนที่พลังงาน 
ความดัน ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ในด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวันและฝึกปฏิบัติการหลักการ
ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ 
 
4021501  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     2(1-2-3) 
  Biochemistry for Health Science 
  เคมีของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลีอิก เอนไซม์
วิตามินและโคเอนไซม์ ฮอร์โมนและกรดนิวคลีอิก การควบคุมและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยาและ
เทคโนโลยีทางชีววิทยาโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร์ เมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่าง  ๆ ปฏิบัติการ  
เกี่ยวกับการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต การทดสอบลิปิด  
การทดสอบกรดอะมิโน การทดสอบโปรตีนและการทดสอบนิวคลีโอไทด์ จลนศาสตร์เอนไซม์ เทคนิค
ทางด้านดีเอ็นเอและอณูชีววิทยา กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
 
4031603  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
  Microbiology and Parasitology in Public Health 
 ชนิด รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การท าลาย และการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ และปรสิต การติดเชื้อ และการต้านทานต่อการติดเชื้อ 
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4071103    พยาธิวิทยาสาธารณสุข          3(3-0-6) 
  Pathology in Public Health 
  ความหมายของพยาธิสภาพ พ้ืนฐานของการเกิดพยาธิสภาพ สาเหตุของโรค  
การด าเนินของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรค กลไกการ
เปลี่ยนแปลง การตอบสนองของเซลล์ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากโรคชนิดต่าง ๆ 
ของมนุษย์ 
 
4073619  ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข      3(2-2-5) 
  Biostatistics for Public Health 
  ความส าคัญของสถิติ ศึกษาข้อมูลสถิติชีพต่าง ๆ ด้านประชากร หลักการสถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยทางสาธารณสุข ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ การใช้และฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
   
        กลุ่มวิชาสาธารณสุข 
 
4071104  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      3(2-2-5) 
  Anatomy and Physiology 
  ความหมาย ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ลักษณะ ต าแหน่ง
หน้าที่การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  ระบบผิวหนัง 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ การฝึกปฏิบัติระบุ
ต าแหน่งอวัยวะโครงสร้างของมนุษย์   
 
4071305  โภชนาการสาธารณสุข       3(3-0-6) 

Public Health Nutrition 
  ความหมายและความส าคัญของโภชนาการสาธารณสุขต่อภาวะสุขภาพ อาหารและ
สารอาหาร ปริมาณและความต้องการสารอาหารส าหรับบุคคลในสภาวะและวัยต่าง ๆ การประเมินภาวะ
โภชนาการของบุคคลและชุมชน การจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในสภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมทั้ง
การสื่อสารการให้ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
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4072210  สุขภาพจิตชุมชน      3(3-0-6) 
  Community Mental Health 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต พัฒนาการทางจิตใจในแต่ละวัย ปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพจิต ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติของจิต และปัญหาทางจิต  
การปรับตัว การจัดการอารมณ์และความเครียด หลักการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพจิตเบื้องต้น การ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต การด าเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน และสถานบริการสาธารณสุข 

 
4072214  สังคมวิทยาการสาธารณสุข      3(3-0-6) 

Public Health Sociology 
  ความหมาย หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในการด าเนินงานด้านสุขภาพ ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับระบบสุขภาพในมิติทางสังคม  
วัฒนธรรม พฤติกรรมการแสวงหาแหล่งบริการสุขภาพ เครือข่ายดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
สุขภาพ 
 
4072516 ศาสตร์สุขภาพทางเลือก       3(2-2-5) 
  Alternative Health 

 ประวัติ ความเป็นมาของศาสตร์สุขภาพทางเลือก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แนวคิด
และหลักการในการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์สุขภาพทางเลือก ศาสตร์สุขภาพทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ 
การจัดระบบศาสตร์สุขภาพทางเลือก การผสมผสานสุขภาพทางเลือกกับการแพทย์แผนไทย การฝึก
ปฏิบัติศาสตร์สุขภาพทางเลือกในชุมชน 
 
4074301 การสื่อสารและให้ค าปรึกษาในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
  Communication and Counseling in Public Health 
  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการสื่อสาร และการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพ เทคนิค
และวิธีการในการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ การฝึกปฏิบัติการสื่อสาร และการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพในงานสาธารณสุข 
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 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  
4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1     3(2-2-5) 

Community Health Development I 
  กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพและสถานการณ์สุขภาพของประเทศไทย 
ระบบสุขภาพในสังคมไทย โครงสร้างชุมชน ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทย แนวคิดความหมายของ
การพัฒนาสุขภาพชุมชน การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืน องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชนและการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพและการฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
4072327 การสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 

Health Promotion 
ความหมาย ความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายและแผนงานการสร้างเสริม

สุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการ
การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลในวัยต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวโน้มและทิศทาง
ของการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 

4073225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2        3(2-2-5) 
  Community Health Development II 
  วิชาบังคับก่อน : 4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 
  กระบวนการและวิธีการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาสุขภาพชุมชน กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน  
การเขียนและประเมินผลโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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4073226   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ       3(2-2-5)              

Health Education and Health Behavior 
  ความหมาย ทฤษฎี หลักการสอนสุขศึกษา วิธีการสุขศึกษา กระบวนการวางแผนและ
การประเมินผลของงานสุขศึกษา ประเภทและความส าคัญของการสื่อสารสุขภาพและการเลือกใช้สื่อ
สุขภาพ ความหมายและความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีด้านสุขภาพ รูปแบบและการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพประชาชนการฝึกให้สุขศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ 
 
4073522 การจัดการสังคมสูงวัย       3(3-0-6)  

Aging Society Management 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรในสังคมสูงวัย ทฤษฎีผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุต่าง

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในมิติทางด้านสุขภาพ 
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  
 

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  
 

4073301 การควบคุมและป้องกันโรค     3(3-0-6) 
  Disease Prevention and Control  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการป้องกันและควบคุมโรค ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค 
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการแสดงของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติช้ า โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนและระดับโลก 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ นโยบาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของการป้องกันและควบคุมโรค การ
ฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการป้องกันและควบคุมโรค การควบคุมป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉินโรค
อุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ า 
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4073415 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
  Epidemiology in Public Health  
  หลักการและแนวคิดทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรคและระดับการป้องกันโรค 
การวัดทางวิทยาการระบาดและสถิติที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด หลักการเฝ้า
ระวังและการสอบสวนวิทยาการระบาดรูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของ
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การคัดกรองโรค การประยุกต์หลักการทางวิ ทยาการ
ระบาดและข้อมูลข่าวสารทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การจัดท ารายงานและการให้ข้อเสนอแนะ  
 
4073620  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(3-0-6) 

Research Methodology in Public Health 
  ความส าคัญของการวิจัย ประเภทของงานวิจัยการเลือกหัวข้อและก าหนดปัญหาการ
วิจัย การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การก าหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การจัดการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
4074901  ภาคนิพนธ์        3(2-2-5) 
  Term Paper 
  การประยุกต์กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ด้วยการก าหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การก าหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล การเขียนรายงาน
การวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย  
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กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ  
 

4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
  Reproductive Health in Public Health 
  ความหมาย และความส าคัญเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ขอบเขตของงานอนามัยการเจริญพันธุ์ งานอนามัยแม่และเด็ก อนามัยครอบครัว บทบาทของนักวิชาการ
สาธารณสุขในการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ การฝึกปฏิบัติการอนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข 
 
4072501  การบริบาลปฐมภูมิ       3(2-2-5) 
  Primary Care 
  การวัดสัญญาณชีพ การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน ฝึกทดลองทักษะหัตถการในการให้บริการสุขภาพบนพ้ืนฐานการรักษาแบบองค์รวม ตามขอบเขต
และมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (การชะล้างบาดแผล การเย็บบาดแผล การให้น้ าเกลือผู้ป่วย 
การท าคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน)  
 
4072502  การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  Assessment and Basic Medical Treatment 
  การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย อาการและอาการแสดงที่
ผิดปกติที่พบบ่อยในระบบต่าง ๆ การวินิจฉัยแยกโรค การใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการ
วินิจฉัยโรค การบ าบัดโรคโรคเบื้องต้นตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ภายใต้การควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งต่อผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
 
4073104  เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
  Basic Pharmacology in Public Health 

ความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา ภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ในสภาวะ
ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น ระบบยาในประเทศไทย บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญ
ประจ าบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข 
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4073524  การฟื้นฟูสุขภาพในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
  Rehabilitation in Public Heath 
  ความหมาย ความส าคัญของการฟื้นฟูสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขใน
การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัดรักษา ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดินต่าง ๆ ประเมินและฝึกปฏิบัติการฟ้ืนฟูสุขภาพเฉพาะโรคที่พบบ่อยในงานสาธารณสุข 
เทคนิคและหลักการเยี่ยมบ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 
4072301  การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
  Disaster Management and Public Health Emergency 
  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและการจัดการด้านสุขภาพกับผู้ประสบภัย การเปลี่ ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยพิบัติ นิเวศวิทยาของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช่วงภัย
พิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติ การวางแผนระบบการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การประยุกต์  
การป้องกัน การควบคุมโรค การอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือโต้ตอบภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 
4072326  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5) 
  Occupational Health and Safety 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สิ่งคุกคามสุขภาพในการท างาน การยศาสตร์ในสถานที่ท างาน ความปลอดภัยใน  
การท างาน การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการท างาน การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพการใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการพัฒนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในชุมชน  การฝึกปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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4073336  อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

Environmental Health    
  ความรู้พ้ืนฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ าสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร  
การสุขาภิบาล ที่อยู่อาศัยและสถานที่ท างาน การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การจัดการขยะมูลฝอย 
การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย มลพิษสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
 
4073601  การเก็บและวิเคราะห์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม    2(1-2-6) 
  Environmental Health Examination and Analysis 
  วิธีการและเครื่องมือในการส ารวจอนามัยสิ่งแวดล้อม การวางแผนส ารวจข้อมูล การเก็บ
ตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และ  
การน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ       
 

กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข     
                                                   

4071306  การสาธารณสุขเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Public Health 
  กระบวนทัศน์ทางด้านสุขภาพ ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข  
การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย งานสนับสนุนบริการ
สุขภาพภาคประชาชน นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ บทบาทของหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ 
 
4073337  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      3(3-0-6) 
  Public Health Economics 
  การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ความส าคัญและ
หลักการจัดสรรทรัพยากร การให้บริการสาธารณสุข การบริการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ต้นทุน
ทางด้านสาธารณสุข การประเมินความคุ้มค่า คุ้มทุน หลักประกันสุขภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน
สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การใช้หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ก าหนด
แนวทางการจัดบริการสุขภาพของประเทศ 
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4074336  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข    3(3-0-6) 
  Professional Ethics and Public Health Law 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข การป้องกัน ควบคุมโรคและการคุ้มครองสุขภาพอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และ
เครื่องมือแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
 
4074426   นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข     3(2-2-5)  
  Innovation and Technology in Public Health 
  หลักการ รูปแบบ ขอบข่ายและประเภทสื่อทางด้านสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ การเผยแพร่
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีส าหรับงานด้านสาธารณสุขในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการ
ประดิษฐ์นวัตกรรม สื่อและโปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์ในงานสาธารณสุข 
 
4074601  การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
  Project Planning and Evaluation in Public Health 
  แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผน การวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ ปัจจัยและกระบวนการที่ส าคัญในการวางแผน การด าเนินงานตามแผน 
การปรับแผนงานสาธารณสุขเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนา และการปฏิบัติในการวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุขในชุมชน 
 
หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน         

  
4073801  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน     3(0-9-0) 
  Community Health Development Training 

ฝึกปฏิบัติกระบวนการและวิธีการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาสุขภาพชุมชน การจัดท าโครงการและประเมิน
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยมีการบูรณาการการฝึกปฏิบัติการระหว่างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      

4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข   1(0–2–1) 
  Preparation for Field Experience Training in Public Health 
 การเตรียมตัวเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ 
การเลือกสถานประกอบการและต าแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะวิชาชีพ  
การเขียนโครงงานหรือผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองาน โดยมี
กระบวนการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  
4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข      6(0–36–0) 
  Cooperative Education in Public Health 
  วิชาบังคับก่อน : 4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข 

           จัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนพนักงาน
ชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดท ารายงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพตามท่ีได้รับมอบหมายในรูปแบบ
โครงงาน หรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น าเสนองานและประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์
นิเทศ 
 
4074804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข    6(0–36–0) 

   Field Experience in Public Health 
   วิชาบังคับก่อน : 4074801  การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข 
   ฝึกประสบการณ์โดยบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานประกอบการด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ การจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงาน หรือรายงานการปฏิบัติงานน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์นิเทศและสถาน
ประกอบการ 
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 3.2   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
     3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
1 ผู้ช่วย นายพงษ์ศักดิ์  อ้นมอย ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคผนวก ง 12 12 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2559    
   ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)    
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2550    
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)    
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2547    
2 อาจารย ์ นางสุนีย์  กันแจ่ม ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคผนวก ง 12 12 
   มหาวิทยาลยับูรพา, 2561    
   ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ)    
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552    
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)    
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2548    
3 อาจารย ์ นางสาวศศิธร  สุขจติต ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคผนวก ง 12 12 
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2551    
   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)    
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2547    
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
4 อาจารย ์  นางจงรัก  ดวงทอง ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคผนวก ง 12 12 
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2548    
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    
   สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2543    
   ค.บ. (สุขศึกษา)    
   สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2542    
5 ผู้ช่วย นางสาวณิชารยี์  ใจค าวัง ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสงัคม) ภาคผนวก ง 12 12 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2553    
   พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)    
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544    
   ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)    
   มหาวิทยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธริาช, 2539 
   

   ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

   

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
นครล าปาง, 2534 
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     3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
1 รอง นายจักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ ปร.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน) 14 14 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2562   
   ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2539   
    ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)   
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537   
   ประกาศนียบตัรพยาบาล   
   ศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง   
   วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, 2535   
2 ผู้ช่วย นายศรณัยู เรือนจันทร์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 14 16 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2555   
   ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข) 
  

   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550   
   ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช, 2536   
3 อาจารย ์ นายเผด็จการ กันแจม่ ศษ.ม. (การส่งเสรมิสุขภาพ) 12 12 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546   
   ศษ.บ. (สุขศึกษา)   
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542   
4 อาจารย ์ นายธนากร  ธนวัฒน์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ 12 14 
   เคลื่อนไหวของมนุษย์)    
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2560   
   วท.ม. (กายภาพบ าบัด)   
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552   
    วท.บ. (กายภาพบ าบัด)   
    มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550   
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
5 อาจารย ์  นางสาวกิตติวรรณ  จันทร์ฤทธ์ิ Ph.D. (Applied  15 15 
   Gerontology)    
   University of North   
   Texas, 2555   
   วท.ม. (บริหารสาธารณสุข)   
   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542   
   ประกาศนียบตัรพยาบาล   
   ศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง   
   วิทยาลัยพยาบาลสวรรค ์   
   ประชารักษ์, 2535   
6 อาจารย ์ นายวีระศักดิ์  แก้วทรัพย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่, 
2542 

3 3 

   
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ที ่ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 

-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
1 นางดวงกมล  ภูนวล สาธารณสุขช านาญ

การ 
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556 
วท.ม.(สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538 
พย.บ.(การพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์
ช้ันสูง) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ,์ 
2531 
 
 

1.5 1.5 
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ที ่ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศกึษา 

-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
2 นายองอาจ  พงษ์โนรี แพทย์แผนไทย พท.บ. (สาขาการแพทย ์

แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย 
และนวดไทย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 

1.5 1.5 

3 ร.ท.ธนัญชัย  จวบประสพ หัวหน้าแผนกเภสัช
กรรม โรงพยาบาล
ค่ายพิชัยดาบหัก 

ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม)  
มหาวิทยาลยัพะเยา, 2560 

- 1.5 

4 นายปราโมทย์  ชุ่มเย็น พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

โรงพยาบาลอตุรดติถ ์

ศศ.ม (การส่งเสรมิสุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2551 
ประกาศนียบตัรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร พษิณุโลก, 
2533 

1.5 1.5 

5 นายสมใจ  สดุจิต 
 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนายาง 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 

- 1.5 

6 นายแพทย์สุรมนัส คงถาวร  
 

อายุรแพทย์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร 
โรงพยาบาลพิษณุเวช 
 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2552 
วุฒิบัตร สาขาอายรุศาสตร,์ 2555 
วุฒิบัตร สาขาอายรุศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร, 2559 

- 1.5 

7 นายแพทย์กิตติโชค มาลยาภรณ์   
 

แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู
โรงพยาบาลพิษณุเวช 

พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ)  
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2546 

- 1.5 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
  เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงในสถานประกอบการ จึงให้มี
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้กับการท างานในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียม
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้มีการเลือกเรียนรายวิชาในรูปแบบการฝึก -
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์นี้  ได้แก่ 

4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข   1(0–2–1) 
4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข    6(0–36–0) 
4074804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข   6(0–36–0) 
4073801  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน    3(0-9-0) 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวได้ 
 4.1.5 มีความกล้าแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล    

 4.2  ช่วงเวลา   
4.2.1 รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน เรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 1 
4.2.2 รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุขเรียนในภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 4 
4.2.3 รายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุขเรียนในภาคการศึกษาที่  2  

ปีการศึกษา 4 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

หลักสูตรก าหนดให้มีการด าเนินการท าวิจัยด้านปัญหาสุขภาพประชาชน ก่อนส าเร็จการศึกษา 
โดยต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนในสถานการณ์
ปัจจุบัน ด้วยการก าหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การก าหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง  
การสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล การเขียน
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รายงานการวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยและมีรูปเล่มรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หัวข้อในการท าวิจัยจะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม แก้ไขปัญหา

คิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีมาด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีขอบเขตระยะเวลาแล้วเสร็จได้ตามที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2. มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องสร้างสรรค์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 

5.2.2 ด้านความรู้   
1. มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อนามัย
สิ่งแวดล้อม บ าบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องและเข้าใจ
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง  

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา   
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  
3. สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณา

การข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

2. การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
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3. มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร  

การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น  

3. มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะ
การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะส าหรบัศตวรรษที่ 21 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

5.2.6 ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 
1. มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถท างาน

แบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
2. สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพล 
5.3  ช่วงเวลา    
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต    
     3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

    มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายงานความก้าวหน้าในการท าผลงานวิจัย จากรายงาน 

และรูปแบบการน าเสนอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และประเมินผลความส าเร็จของงานวิจัยโดย
นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการที่เป็นอาจารย์สอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

- Coaching Learning 
- Case study analysis 

2. มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระใน 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์ 
 

- Coaching Learning 
- Case study analysis 

3. สามารถประยุกต์ความรู้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขได้ มีความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ สามารถใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขได้ 
 

- Case study analysis 
- Situation analysis 
- Problem base learning 

4. สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานสามารถเป็นผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

- Community base learning 
- Clinical Practice 

5. มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม การน าเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความหมาย และสามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสมสามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

- Community base learning 
- Clinical Practice 
- Active learning 

6. มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน สามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ 
ท างานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

- Community base learning 
- Clinical Practice 
- Active learning 
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2.  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
    2.1  ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1)  มีสติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม

จริยธรรม 
1.2)  มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา 
1.3)  มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ  
1.4) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา ระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.2) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา

ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ 
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง  

ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี 
 

   2.  ด้านความรู้  
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

1.2) มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน 

1.3) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 
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1.4) มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้

และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา 
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน 
3.3) ประเมินจากการน าเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม 

1.2) มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
1.3) มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิด

ความยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
1.4) มีความตระหนักถึงความส าคัญของวิถีชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ความเป็น

ไทย 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

2.2) จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ค าถาม สืบค้น  
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

3.2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 
3.3) ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ

ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้ 
1.2) มีทักษะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม  
1.3) มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม  
1.4) มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นรายบุคคลหรือ

เป็นกลุ่ม 
2.2) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนใน

สังคม 
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การท างาน

เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 

 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
1.2) มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี

วิจารณญาณ 
1.3) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 
1.4) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
1.5) มีความสามารถใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันได ้  
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2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการ
สื่อสาร 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

3.1) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ  

3.2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา 
3.3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และ

การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
 

 2.2  ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
1.2) มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน

การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง

สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

หลักสูตรมีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการมีคุณธรรม และ
จริยธรรมด้านการศึกษา โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงของหลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีความซื่อสัตย์ ต้องไม่กระท าการ
ทุจริตด้านการอ้างอิงเอกสารงานวิจัย การคัดลอกงาน หรือแม้กระทั่งการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
เป็นต้น และด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
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การสอนทุกรายวิชาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ใช้การสังเกตพฤติกรรมการประเมินตนเองการประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นการประเมินผล

งานที่มอบหมายและการก าหนดแนวปฏิบัติ   
 

2. ด้านความรู้   
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อม บ าบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษา เรียนรู้ด้านความรู้ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

การสอนในหลักสูตรเน้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอนที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ และเน้นการฝึกการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
แหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และท ากรณีศึกษา ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการน าเสนอรายงานและ

ผลงาน การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  

2.2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  

2.3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
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2.1) มีการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู้การแก้ปัญหาในงานด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 

2.2) ในการเรียนการสอนมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง  

2.3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการน าเสนอรายงานและ

ผลงานสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

1.1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1.2) การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1.3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ในการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นให้นักศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์

ผู้สอนกับนักศึกษาในการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ที่จะต้องฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การใช้หลักการระดม
สมอง (Brainstorming) และสรุปผลจากการระดมสมองไปใช้ในการวางแผน เพ่ือจัดการปัญหา ตลอดจน
มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 

3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้การสังเกตพฤติกรรมการประเมินตนเองประเมินจากการท างานกลุ่มและงานที่

มอบหมายตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี               
1.1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ ข้อมูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
1.2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร  

การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น  

1.3) มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะส าหรบัศตวรรษที่ 21 

1.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และสถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์    

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) การค้นคว้าบทความ งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบสารสนเทศ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ 

2.2) ใช้ทักษะทางด้านสารสนเทศในการค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3) ใช้ความรู้ทางชีวสถิติในการวิเคราะห์ผลของปัญหาด้านสาธารณสุขศาสตร์ได้ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

ใช้การสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น
ในขณะร่วมอภิปรายในชั้นเรียนหรือประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายตลอดจนประเมิน
จากการน าเสนอ ผลงานในชั้นเรียน 

 
6.  ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1.1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถ

ท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
1.2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการฝึกปฏิบัติ 
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์มีการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือประเมินสถานการณ์  
การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพการปฏิบัติตามแผนการติดตามและการประเมินผล 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการฝึกปฏิบัติ 
การสอบปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นในขณะร่วมอภิปรายในชั้นเรียนหรือประเมิน

จากคู่มือการฝึกภาคสนามการพัฒนาสุขภาพชุมชน และประเมินผลจากการนิเทศติดตามในพ้ืนที่ 
 
3.  แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    

(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 72 ถึง 73 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 74 ถึง 77
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

กลุ่มภาษา  

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      
0001102 ทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ                      
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                      
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                      
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                      
กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุม่สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0001105 สุนทรียศาสตร ์                      
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย                      
0001107 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                      
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                       
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 รายวิชา 1.คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุม่สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                      
0001110 การคิดและการตัดสินใจ                      
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิต                       
0001205 นวัตกรรมและสุนทรยีศาสตร์ทางการท่องเที่ยว                       
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม ่                      
0001207 กฎหมายในชีวติประจ าวัน                      
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์                       
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่                       
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยคุดิจทิัล                       
0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่                       
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวนั                       
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพดว้ยแฟช่ัน                       
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล                       
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค ์                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. 
ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์ 
ระหว่าง
บุคคล 

 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การฝึก
ปฏิบัต ิ

 

 หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
(1) วิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
4011109 ฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  
4021501 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                  
4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยาทางสาธารณสุข                  
4071103 พยาธิวิทยาสาธารณสุข                       
4073619 ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข                  
กลุ่มวชิาสาธารณสุข  
4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา                   
4071305 โภชนาการสาธารณสุข                   
4072210 สุขภาพจติชุชน                  
4072214 สังคมวิทยาการสาธารณสุข                   

 



(มคอ.2) หน้า 72  
  

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. 
ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์ 
ระหว่าง
บุคคล 

 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การฝึก
ปฏิบัต ิ
รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
4072516 ศาสตร์สุขภาพทางเลือก                   
4074301 การสื่อสารและให้ค าปรึกษาในงานสาธารณสุข                   
(2) วิชากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  
  1) กลุ่มส่งเสริมสขุภาพและอนามัยชุมชน   
4072225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1                   
4072327 การสร้างเสริมสุขภาพ                   
4073225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2                   
4073226 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                   
4073522 การจัดการสังคมสูงวัย                    
   2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจยัทางด้านสาธารณสุข  
4073301 การควบคุมและป้องกันโรค                   
4073415 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข                   
4073620 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                   
4074901 ภาคนิพนธ์                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. 
ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์ 
ระหว่าง
บุคคล 

 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขการสื่อสาร
และการ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การฝึก
ปฏิบัต ิ
รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
  3) กลุม่ตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสภาพและการส่งต่อ  
4071501 อนามัยการเจรญิพันธ์ุในงานสาธารณสุข                   
4072501 การบริบาลปฐมภูมิ                   
4072502 การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น                   
4073104 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข                   
4073524 การฟื้นฟสูุขภาพในงานสาธารณสุข                   
  4) กลุม่อาชีวอนามัยและอนามยัสิ่งแวดล้อม                          
4072326 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   
4072301 การจัดการภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข                   
4073336 อนามัยสิ่งแวดล้อม                   
4073601 การเก็บและวิเคราะห์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. 
ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
 
 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลขการสื่อสาร
และการ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การฝึก
ปฏิบตั ิ
รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 

 5) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการแพทย์และสาธารณสุข                                                       
4071306 การสาธารณสุขเบื้องตน้                   
4074336 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข                   

 4073337 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข                   
4074426 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข                   
4074601 การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางสาธารณสุข                   
ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4073801 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน                  
4074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข                   
4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข                  
4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข                   
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยคณะกรรมการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียด
รายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

(2) ผลการประเมินของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
(3) ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 (1) วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานท าความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(4) การประเมินต าแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

 1. ต้องเรียนครบตามรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561  (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะแนวการเป็นครูตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการท างานแก่
อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกทั้ง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการท างานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก
ความศรัทธาต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้
คณาจารย์เป็นแบบอย่างของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือจะได้น ามาพัฒนาการสอนและการวิจัย และพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสมรรถภาพ
ด้านต่าง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ที่ดีที่มีต่อผู้เรียนและสถาบัน 

1.3 การรับอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรเป็นปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้านสาธารณสุข -
ศาสตร์ ให้คณาจารย์ที่ไม่มีวุฒิตรงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ไปเรียนเพ่ิมเติมให้ได้วุฒิตรงกับปริญญา 
และเพ่ิมเติมการฝึกอบรมด้านสาธารณสุข ความเป็นครู และด้านการสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและท างานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยจัดสรร

เงินทุนเพ่ือผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
2.2.3 เพ่ิมพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย 
2.2.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
         2.2.2 ส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและงานวิจัย 
         2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
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หมวดที ่7   การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน   
  มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน  

การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 

1.1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา  
 
2. บัณฑิต   
 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 2.2 ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 
   2.3 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
แต่ละสาขา/วิชาเอก  

3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา 

3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษา   

3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมี 
ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้ก าหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 

3.3.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน  

3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
    4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนดคุณสมบั ติของ
อาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ  

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 
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 4.1.4 มีคู่มือการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา และให้
อาจารย์ ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกคน รวมถึง อาจารย์พิเศษที่มาจาก
บุคลากรสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลทุกรายวิชา ทุกปีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
     ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง  โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา     
จัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม  
การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์วางแผนไว้ 

5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีการประมาณการรายจ่ายของนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี  มีการค านวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สื่อการสอน เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบ
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการหนังสือด้านการบริหาร
จัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น    
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น     
     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์ที่
พร้อมต่อการใช้งาน 

2. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

 
 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเรียน
การสอน  

2. จัด เตรียมห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 

1. สังเกตความพร้อมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์  

2.   2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.   3. จ านวนเครือข่ายและ
แหล่งเรียนรู้ ภายนอก 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
นอกมหาวิทยาลัย 

 

 
 6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 พัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาอาชีพ 
โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพ่ิมเติม เข้ารับการอบรมสัมมนาและการศึกษาดู
งานด้านการจัดการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร      

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อ
ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5 

     

13. ในรายวิชาภาคนิพนธ์ นักศึกษาได้ท าวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา
สุขภาพชุมชนหรือท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 12 13 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา การประเมินผลการเรียน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2.3 ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาประเมิน

การสอนในระบบทุกรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้อาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาของตน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1.1 ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาประเมินการ
สอนในระบบทุกรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้อาจารย์ผู้สอนใน 
ภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาของตน 
การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรียนเป็นต้น 

2.1.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมิน
ข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การเทียบเคียงข้อสอบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน การประเมินของ 
ผู้จ้างงาน เป็นต้น 
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2.1.3 การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของ
บัณฑิต เช่น การสอบถามนักศึกษาปีที่  4 ที่จะส าเร็จการศึกษา การประชุมทบทวนหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้งานบัณฑิต เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ ในหมวดที่  7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3   
 
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

4.1.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง
หลักสูตร  

4.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตรจากรายงาน
ผลการด าเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.1.3 หลักสูตรจะท าการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคม 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1) 
 
1. ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  นามสกุล อ้นมอย  
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
2547 

 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4071103    พยาธิวิทยาสาธารณสุข        3(3-0-6) 
4072215   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1    3(2-2-5) 
4073225   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2    3(2-2-5) 
4072301   การควบคุมและป้องกันโรค    3(3-0-6) 
4073415  วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข   3(2-2-5) 
4073619   ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข    3(2-2-5)  
4073620   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข    3(3-0-6) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง

และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, ปีที่  29 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม – สิงหาคม 2563. หน้า590-600. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ) 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย) 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                               (ลงช่ือ)       
               (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2) 
 
1. ชื่อ  นางสุนีย์   นามสกุล  กันแจ่ม  
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 
ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

2548 

 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4071516  ศาสตร์สุขภาพทางเลือก      3(2-2-5) 
4072201   สุขภาพจิตชุมชน      3(3-0-6) 
4072327   การสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
4073226   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ     3(2-2-5) 
4074426   นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข   3(2-2-5) 
4074301   การสื่อสารและให้ค าปรึกษาในงานสาธารณสุข   3(2-2-5) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม, สุภัสสรา เอ่ียมสะอาด และหนึ่งฤทัย พลชัยยา. (2562). ความส าเร็จใน

การลดการใช้สารเคมีในการปลูกกระเทียม: กรณีศึกษาบ้านพงสะตือ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแก่ง 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 28 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม – 
มิถุนายน 256. หน้า 56-62. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ) 
                (อาจารย์ ดร.สุนีย์  กันแจ่ม) 
               อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                               (ลงช่ือ)       
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               (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3) 
 

1. ชื่อ  นางสาวศศิธร  นามสกุล  สุขจิตต์  
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวฒิุ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
2547 

 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4071104  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     3(2-2-5) 
4071305   โภชนาการสาธารณสุข      3(3-0-6) 
4071306   การสาธารณสุขเบื้องต้น      3(3-0-6) 
4072328   การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
4073337   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      3(3-0-6) 
4074901   ภาคนิพนธ์       3(2-2-5) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
ศศิธร สุขจิตต์, จงรัก ดวงทอง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และวรวุฒิ ธุวะค า. (2562). ศักยภาพของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข , ปีที่28 
ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม – มิถุนายน 2562. หน้า 23-30. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ) 
                 (อาจารย์ศศิธร  สุขจิตต์) 
               อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                               (ลงช่ือ)       
               (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4) 
 
1. ชื่อ  นางจงรัก   นามสกุล  ดวงทอง 
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2543 
 ค.บ.(สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4074338     การจัดการสังคมสูงวัย       3(3-0-6) 
4071214   สังคมวิทยาการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
4072501  อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4073336   อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
4072326   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(2-2-5) 
4073621   การเก็บและวิเคราะห์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(1-2-6) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
ณิชารีย์ ใจค าวัง, จงรัก ดวงทอง และ จันทร์เพ็ญ ชุมแสง. (2562). รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 28 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – มิถุนายน 2562. หน้า 802-814. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 167 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ) 
                  (อาจารย์จงรัก  ดวงทอง) 
               อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                               (ลงช่ือ)       
               (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5) 
 
1. ชื่อ  นางสาวณิชารีย์  นามสกุล  ใจค าวัง  
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การศึกษาและการ
พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2553 

ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 
ปริญญาตรี ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 
 ประกาศนียบัตรพยาบาล

ศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ชั้นสูง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครล าปาง 

2534 

 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4072501   การบริบาลปฐมภูมิ      3(2-2-5) 
4072502   การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น   3(2-2-5) 
4073104   เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
4073336   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข   3(3-0-6) 
4073524   การฟ้ืนฟูสุขภาพในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย   
ณิชารีย์ ใจค าวัง, จงรัก ดวงทอง และ จันทร์เพ็ญ ชุมแสง. (2562). รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข,ปีที่ 28 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม – มิถุนายน 2562. หน้า 802-814. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ) 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารยี์  ใจค าวัง) 
               อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                               (ลงช่ือ)       
               (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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