หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
: Master of Science (Public Health)
Program in Health Education and Health Promotion

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
๓. วิชาเอก ไม่มี

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Master of Science (Public Health)
M.Sc. (Public Health)

๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :

ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาโท
๕.๒ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังเปิดสอน ๒ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๑) นักวิชาการสุขศึกษา
๒) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
๓) นักวิชาการสาธารณสุข
๔) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
๙.๑ หลักสูตรภาคปกติ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ลําดับ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑. x-xxxx-xxxxx-xx-x
รศ.ดร. นิรัตน์ อิมามี

๒

๓.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผศ.ดร. มณฑา เก่งการพานิช

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Program Evaluation. in H.Ed.)
University of Michigan, Ann Arbor, USA. : ๒๕๒๘
M.P.H. (Community Health Education)
University of Michigan, Ann Arbor, USA. : ๒๕๑๗
วท.บ. (สุขศึกษา) เกียรตินิยม เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๑
Ph.D. (Health Social Sciences)
University of Newcastle, Australia : ๒๕๔๐
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
วท.บ. (สุขศึกษา) เกียรตินิยม เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗
พบ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๓๒
วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๗

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ลําดับ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผศ.ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
วท.บ. (สุขศึกษา)
สถาบันราชภัฎนครปฐม : ๒๕๓๒

๙.๒ หลักสูตรภาคพิเศษ

ลําดับ
๑.

๒.

๓.

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล

x-xxxx-xxxxx-xx-x
รศ.ธราดล เก่งการพานิช

x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สําเร็จการศึกษา

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
ค.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๓๐
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕
พย.บ.เกียรตินิยม
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๙

ลําดับ
๔.

๕.

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๐

อาจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๒
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๒๗

๑๐. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง นโยบายการบริหารประเทศ การแข่งขันและการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก ก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ ภัยพิบัติต่างๆ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ความแห้งแล้ง และน้ําท่วม ซึ่งส่งผลต่อ
ผลิ ต ผลทางการเกษตร ประชาชนขาดความมั่ น คงทางอาหาร การอพยพย้ า ยถิ่ น ฐานประชากร
อุตสาหกรรม การคมนาคม และการแพทย์และสาธารณสุข ทําให้ประชาชนล้มตาย ไร้ที่อยู่อาศัย เจ็บป่วย
พิการและมีความพร่องด้านคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อแบบแผนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
ที่เรียกว่า ภาวะทวิภาระของโรค (Double Burden of Diseases) ที่เป็นทั้งโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพทางสังคม ทําให้ประชาชนจํานวนมากเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต และมีภาวะ
พร่องของคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนเกิดความเครียด ทําให้เกิดความขัดแย้งและรุนแรงใน
ครอบครัว และต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจํานวนมาก เพื่อใช้จัดการกับปัญหาดังกล่าว ทั้งใน

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็น
ผลกระทบที่มีต่อการสาธารณสุขของแต่ละประเทศ
ประเทศไทย ถือเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก หลีกไม่พ้นที่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในด้านเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) นั้น ภาวะเศรษฐกิจของไทยผันผวนมากตามภาวะเศรษฐกิจของโลก และได้รับผลกระทบ
จากสาเหตุ ดัง กล่า วข้ างต้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผลกระทบต่ อระบบสุขภาพของคนไทย การปรับปรุ ง
หลักสูตรนี้ถือได้ว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ที่ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่น
ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลก ได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยระบุแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
ด้วยการบริหารการพัฒนาแบบองค์รวม การบริหารการพัฒนาที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และ
การบริหารการพัฒนาจากข้างล่างขึ้นมาโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่งต้องการเน้น
การเตรียมความพร้อมของคนและระบบ ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
แสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรม รู้เท่าทันโลก ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โลกในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต สัญญาณดาวเทียม และโทรศัพท์มือถือ กลายเป็นเรื่องปกติใ น
ชีวิตประจําวันอย่างเคยชิน ทําให้คนไทยรับรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งโครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวขยายเปลี่ยนเป็นครอบครัว
เดี่ยว ทําให้ปัญหาสาธารณสุขมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีเวลาดูแลตนเองน้อยลงด้วยใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การทํามาหากิน ภาวะสุขภาพทรุดโทรมโดยไม่รู้ตัวและส่วนใหญ่จึงมักเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ ทําให้
สถานบริการสุขภาพต้องรับภาระการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
แม้จะมีการคัดกรองทางสังคมและวัฒนธรรมโดยกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ แต่ยังเกิด
ปัญหาการมีคดีอาชญากรรมซับซ้อนสะเทือนขวัญสังคม และหลายคดีได้รับการสืบสวนสอบสวนและคลาย
ปมคดีได้ เพราะความรู้ทางนิติเวชศาสตร์ เช่น การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดทางอาญา การพิสูจน์เชื้อชาติ สถานการณ์สังคมที่
ประสบกั บ คดี ก ารฟ้ อ งร้ อ งทางเวชปฏิ บั ติ กล่ า วคื อ การก่ อ เกิ ด วั ฒ นธรรมการฟ้ อ งร้ อ งแพทย์ อั น
เนื่องมาจากการผิดพลาดในการรักษาผู้รับบริการทางการแพทย์ จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านจริยศาสตร์
ทางการแพทย์ร่วมกับเกณฑ์แพทยสภา และกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิด
ความไว้วางใจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กับ ผู้รับบริการ

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสาธารณสุขและ
ปัจจัยกําหนดสุขภาพที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อและ
โรคไร้เชื้อ การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพที่มีความรู้อย่าง
ลึกซึ้งในทฤษฎีสําคัญทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการออกแบบ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ระบบ
บริการ และชุมชน สามารถแก้ ปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเองหรือประสานความร่วมมือกับผู้อื่น
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
มายาวนาน ซึ่งครอบคลุมในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการคมนาคม
ขนส่ง การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร และอื่นๆ ล้วนส่งผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับการแพทย์
และการสาธารณสุ ข ทั้ ง สิ้ น จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ปั จ จั ย ต่ า งๆ ข้ า งต้ น มาประกอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ให้สามารถรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงที่ผันแปร และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้มคี วามรู้อย่าง
ลึกซึ้ง มีสมรรถนะ และสามารถพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างผู้เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอื่น
๑๓.๑.๑ ภาควิชาชีวสถิติ จํานวน ๑ วิชา คือ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศชส ๖๐o
ชีวสถิติ ก
๒ (๒-๐-๔)
PHBS 600
Biostatistics A
๑๓.๑.๒ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จํานวน ๒ วิชา คือ
สศบส ๖๗๒
PHAD 672
สศบส ๕๑๖
PHAD 516

การบริหารงานสาธารณสุขทัว่ ไป
General Public Health Administration
จริยธรรมในระบบสุขภาพ
Ethics in Health System

๒ (๒-๐-๔)

๑(๑-๐-๒)

๑๓.๑.๓ ภาควิชาระบาดวิทยา จํานวน ๑ วิชา คือ
สศรบ ๖๑๙
พื้นฐานทางวิทยาการระบาด
PHEP 619
Basic Epidemiology
๑๓.๑.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๑ วิชา คือ
สศคร ๖๖๓
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Basic Environmental Health and
PHID 663
Occupational Health

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

๑๓.๒ การบริหารจัดการ
๑๓.๒.๑ แต่ งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อทําหน้าที่ ประสานงานกับภาควิ ชา
อาจารย์ผู้สอน ในการพิจารณาข้อกําหนด จุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียนและสอบ และการ
ประเมินผล
๑๓.๒.๒ ปรึ ก ษากั บ อาจารย์ รั บ เชิ ญ ในการเขี ย นเนื้ อ หาวิ ช าให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
๑๓.๒.๓ จั ด ประชุ ม ประเมิ น การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า รวมทั้ ง การตั ด เกรดของ
นักศึกษาและการปรับปรุง

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการทําวิจัยและมี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพ มีทักษะในการออกแบบ แนวทาง
กลวิธี และกิจกรรมสุขศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระบบบริการ และชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีความเป็ นผู้ นํา สามารถพั ฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพสุข ศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
๑) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
๒) มีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข จัดการ
ความรู้ด้านสังคม พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยของพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการแผนโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และกลวิธีทางสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อประเด็นหรือปัญหาของหน่วยงานหรือของสังคม โดยการวิจัย
๔) เป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม สร้างบรรยากาศของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และบุคคลอื่น รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และหน่วยงาน
๕) ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษอย่างเหมาะสม ทันสมัย
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
๑. หลักสูตรสุขศึกษาและส่งเสริม ๑. ติดตามประเมินหลักสูตรทุก
สุขภาพคงมาตรฐานตามเกณฑ์
๓-๕ ปี หรือเมื่อครบวงรอบของ
ที่ สกอ. กําหนด และปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรให้ทันสมัย
๒. สร้างความร่วมมือและเครือข่าย
กับสถาบันวิชาการในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง ๑. ติดตามและประเมินความ
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
พึงพอใจ และข้อเสนอแนะความ
ไปของสังคมและประเทศชาติ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต
ทุก ๓-๕ ปี หรือ เมื่อครบวงรอบ
ของหลักสูตร
๒. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๓-๕ ปีหรือ
เมื่อครบวงรอบของหลักสูตร
๓. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนางาน
สุขศึกษาและการสร้างเสริม
สุขภาพกับสถานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน ๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เพิ่มพูน
การเรียนการสอน วิชาการ การ ความรู้ และทักษะด้านการเรียน
วิจัยและบริการวิชาการ ให้
การสอน วิชาการ วิจัย และ
เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา พัฒนา
บริการวิชาการในสถาบันชั้นนํา
พฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริม
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สุขภาพ
เครือข่ายวิชาการ และสมาคม
วิชาชีพ
๒. สนับสนุนบุคลากรให้บริการ
วิชาการ และร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
๒. เอกสารความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
๑. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ตามความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต
๒. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการทํางาน
ของมหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี
๓. จํานวนเครือข่าย และ
จํานวนโครงการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๑. จํานวนบุคลากรที่ไปเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอนวิชาการ การวิจัย และ
บริการวิชาการ
๒. จํานวนโครงการวิจัยต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
๓. จํานวนโครงการวิจัยที่
นําไปใช้ในการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
หลักสูตรภาคพิเศษ
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐
๒.๒.๓ มี ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งานทางด้ านสาธารณสุ ข หรื องานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนด มี ค วามหลากหลายตาม
สาขาวิชาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงอาจจะมีความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขและความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องสอบผ่านวิชาเฉพาะด้านสุขศึกษา พฤติกรรม
ศาสตร์ และส่งเสริมสุขภาพ และวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หากนักศึกษา
ต้องการเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขก็สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาสนใจจากภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องได้
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๑) หลักสูตรภาคปกติ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
ปีการศึกษา
จํานวนที่คาดว่าจะรับ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
จํานวนสะสม
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
จํานวนที่คาดว่าจะจบ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๒) หลักสูตรภาคพิเศษ
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
จํานวนที่คาดว่าจะรับ
๑๕
จํานวนสะสม
จํานวนที่คาดว่าจะจบ
-

๒๕๕๖
๑๕
๓๐
๑๕

๒๕๕๗
๑๕
๓๐
๑๕

๒๕๕๘
๑๕
๓๐
๑๕

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ จุดคุ้มทุนในการดําเนินการ
๑) หลักสูตรภาคปกติ
ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา
๑. ค่าหน่วยกิต
๒๗ หน่วย X xxx บาท
๒. ค่าทําวิทยานิพนธ์ (เหมาจ่าย)
รวม

๒๕๕๙
๑๕
๓๐
๑๕

= xx,xxx
= x,xxx
= xx,xxx

ประมาณการรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา
๑. จัดสรรให้คณะและมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ (๒๗ หน่วย)
xx,xxx X ๐.๒
= x,xxx
๒. ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ = x,xxx
๓. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย xxx บาทต่อ ๑ หน่วยกิต ๓๙ X xxx
= xx,xxx
รวม
= xx,xxx
ประมาณการรายคงที่ในการดําเนินการ
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของชั่วโมงสอน (๑๘ หน่วย)
๕๔ ชั่วโมง X xxx
= xx,xxx
๒. จัดสรรให้ภาควิชาอื่นที่รับผิดชอบสอนวิชาในหลักสูตร ร้อยละ ๒๐
(๙ หน่วยกิต) x,xxx X ๐.๒
= x,xxx
รวม
= xx,xxx
จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน = ๓๔,๐๒๐/๓๒,๗๐๐ – ๒๔,๙๖๐
= ไม่น้อยกว่า ๕ คน
๒) หลักสูตรภาคพิเศษ
ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา
๑. ค่าหน่วยกิต
๒๗ หน่วย X x,xxx บาท
๒. ค่าทําวิทยานิพนธ์ (เหมาจ่าย)
รวม

= xx,xxx
= xx,xxx
= xx,xxx

ประมาณการรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา
๑. จัดสรรให้คณะและมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ (๒๗ หน่วย)
xx,xxx X ๒๐
= xx,xxx
๒. ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ = xx,xxx
๓. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย xxx บาทต่อ ๑ หน่วยกิต
๓๙ X xxx
= xx,xxx
รวม
= xx,xxx
ประมาณการรายคงที่ในการดําเนินการ
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์สอน (๑๘ หน่วย)
๒๗๐ ชั่วโมง X xxx
= ๑๓๕,๐๐๐
๒. ค่าเดินทางผู้สอน ๘ รายวิชา ๑๕ ครั้ง
๘ X ๑๕ X xxx
= xx,xxx
๓. จัดสรรให้ภาควิชาอื่นที่รับผิดชอบสอนวิชาในหลักสูตร ร้อยละ ๒๐
(๙ หน่วยกิต) xx,xxx X ๐.๒
= x,xxx
๔. ค่าตอบแทนอาจารย์ปฏิบัติงานเสาร์และอาทิตย์
๑๘(ด) X ๔(อ) X ๒ วัน X xxx
= xx,xxx
๕. ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานเสาร์และอาทิตย์
๑๘(ด) X ๔(อ) X ๒ วัน X xxx
= xx,xxx
๖. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ เดือนละ x,xxx บาท
๑๘ X x,xxx
= xxx,xxx
รวม

= xxx,xxx

จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน = ๔๐๖,๘๐๐/๗๒,๐๐๐ – ๔๐,๕๐๐
= ไม่น้อยกว่า ๑๓ คน
๒.๗ ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้
๑. หมวดวิชาแกน
๑๐
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาบังคับ
๑๓
หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
๔
หน่วยกิต
๔. วิทยานิพนธ์
๑๒
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
๓๙
หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาแกน ( ๑๐ หน่วยกิต)
สศชส
PHBS
*สศบส
PHAD
สศรบ
PHEP
*สศสษ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)

๖๐๐
600
๖๗๒
672
๖๑๙
619
๖๐๗

ชีวสถิติ ก
Biostatistics A
การบริหารงานสาธารณสุขทัว่ ไป
General Public Health Administration
พื้นฐานทางวิทยาการระบาด
Basic Epidemiology
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พื้นฐานสําหรับงานสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ
PHHE 607 Basic Social and Behavioral Sciences in Health Education
and Health Promotion
*สศคร ๖๖๓ พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
PHID 663 Basic Environmental Health and Occupational Health

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

(๒) หมวดวิชาบังคับ ( ๑๓ หน่วยกิต)
สศสษ ๖๒๘ การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในงาน
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
PHHE 628 Application of Social and Behavioral Sciences Theories to
Health Education and Health Promotion
*สศสษ ๖๓๒ วิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
PHHE 632 Research Methods in Health Education and Health
Promotion
* รายวิชาเปิดใหม่

๒(๒-๐-๔)

๓(๒-๒-๕)

สศสษ ๖๓๔
PHHE 634
สศสษ ๖๔๒
PHHE 642
สศสษ
PHHE
*สศบส
PHAD

๖๖๖
666
๕๑๖
516

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Strategies and Methods in Health Education and Health
Promotion
การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา และส่งเสริมสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
Planning and Evaluation in Health Education and Health
Promotion
สัมมนาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Seminar in Health Education and Health Promotion
จริยธรรมในระบบสุขภาพ
๑(๑-๐-๒)
Ethics in Health System
(๓) หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า ๔ หน่วยกิต)

สศสษ
PHHE
สศสษ
PHHE
สศสษ
PHHE
สศสษ
PHHE
สศสษ
PHHE
*สศสษ
PHHE

๖๕๑
651
๖๕๓
653
๖๕๕
655
๖๕๗
657
๖๕๙
659
๖๗๓
673

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรคเรื้อรัง
Health Education and Health Promotion in Chronic Disease
เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน
Comprehensive Sex Education in School Health Program
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
Health Education and Health Promotion in the Hospital
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
Communication for Health Promotion
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Directed Study in Health Education and Health Promotion
การวัดและประเมินผลงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Measurement and Evaluation in Health Education and
Health Promotion
สศสษ ๖๙๐ สัมมนาการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
PHHE 690 Seminar in Training for Development

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

* รายวิชาเปิดใหม่

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ
และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
สศสษ
PHHE

(๔) วิทยานิพนธ์
๖๙๘ วิทยานิพนธ์
698 Thesis

๑๒(๐-๔๘-๐)

๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร
แนวทางการทําวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้
๑) พฤติกรรมสุขภาพ ตามภาวะสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญของประเทศ
๒) ปัจจัยของพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งโรคไร้เชื้อและโรคติดเชื้อ
๓) พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยของพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฉพาะ
๔) การดําเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่หรือในหน่วยงานต่างๆ
๕) การดําเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ
๖) การสื่อสารสุขภาพ
๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา
ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
สศ (PH) หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชาที่รบั ผิดชอบจัดการเรียนการสอน
คร (ID) หมายถึง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนร่วมกันหลายภาควิชา
ชส (BS) หมายถึง ภาควิชาชีวสถิติ
บส (AD) หมายถึง ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
รบ (EP) หมายถึง ภาควิชาระบาดวิทยา
สษ (HE) หมายถึง ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

