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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

****************************************************************** 
 

    หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health Program in Community Public Health  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)    
  ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)    
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health (Community Public Health)   
  B.P.H. (Community Public Health)   
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 เป็นปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.  2552            
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยจัดการหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.  2558      
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับ เฉพ าะนั กศึ กษ าไท ย เข้ าศึ กษ าใน หลั กสู ต ร  ให้ เป็ น ไป ต ามระ เบี ยบ ม ห าวิท ย าลั ย                          
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) โดยเป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้อยู่ใน        
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.5 ความรว่มมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือร่วมมือกับสถาบัน          
ด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล ในเขตจังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดใกล้เคียง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  6.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  1) ส่วนกลางได้แก่ ส่านักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค ส่านัก และกองต่างๆ  
  2) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต่าบล  
 6.2 นักวิชาการสาธารณสุขหรือหรือนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต่าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนต่าบล  
 6.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  
 6.4 นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  
 6.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานทางด้านสุขภาพต่างๆ 
 6.6 ผู้ช่วยอาจารย์หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 6.7 นักพัฒนาชุมชนทางสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ  
 

7. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1. นางณัฏฐวี ชั่งชัย 3400700720856 - - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(พ.ศ. 2539) 

- ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(พ.ศ. 2543) 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
บูรพา (พ.ศ. 2557) 

2. นางวรางคณา  
วิเศษมณี ลี 

3840200237362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(พ.ศ. 2540) 

- วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(พ.ศ. 2542) 

- Ph.D.(Environmental 
Engineering and 
Management) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
(พ.ศ. 2551) 

3. นางจิริสุดา สินธุศิร ิ 3540500013331 - - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(พ.ศ. 2539) 

- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ. 2545) 

- ปร.ด. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 
2558) 

4. นายยิ่งเจริญ  
คูสกุลรัตน์ 

3460600298451 - - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(พ.ศ. 2535) 

- ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
(พ.ศ. 2545) 

- วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(พ.ศ. 2545) 
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ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
5. นางเสาวลักษณ์ 
ลักษมีจรัลกุล 

3100902173743 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(พ.ศ. 2523) 

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ. 2527) 

* คุณวุฒิอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ .ศ.  2558 
 
8. โครงสร้างของหลักสูตร 
 8.1 โครงสร้างหลักสูตร  

 
8.2 เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 

1) ความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) ความรู้หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อย 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ชีววิทยา ปฏิบัติการ
ชีววิทยา ปฏิบัติการเคมี เคมีพื้นฐาน คณิตศาสตร์และสถิติ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ กายวิภาคศาสตร์ส่าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สรีรวิทยาส่าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพจิตชุมชน โภชนาการ ประชากรศาสตร์ และการจัดการด้านสาธารณสุข
และภาวะฉุกเฉิน 

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อย 72 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน การอนามัยชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ อนามัย
ครอบครัวและการวางแผนครอบครัว ระบบสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข หลักการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ -โรคไร้เชื้อ ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
สาธารณสุข โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข การ
ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การบ่าบัดโรคเบื้องต้น อนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
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ปลอดภัยขั้นต้น การประเมินผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงในงานสาธารณสุขชุมชน การควบคุมแมลงและ
สัตว์พาหะน่าโรค การบริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เวชระเบียนในงาน
สาธารณสุข การสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน การฝึกปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น     

3) ความรู้หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติได้ตามความสนใจ โดยหลักสูตรเปิดสอน 2 รายวิชา ได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคทางสุขภาพในชีวิตประจ่าวัน 
 
9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ไม่เคยต้องโทษตามค่าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
4) ไม่เป็นคนวิกลจริต 
5) ไม่เป็นโรคที่ก่าหนดตามสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏ

อาการเป็นที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคพิษ
สุราเรื้อรัง และโรคอ่ืนๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเป็นที่อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน  

6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
10. จ านวนรับนักศึกษาของหลักสูตร 
  จ่านวนรับทั้งหมด 50 คน ต่อ ปีการศึกษา  

 
12. ทุนการศึกษา 
  มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาแบบให้เปล่า 

 


