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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

  
       ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
       วิทยาเขต คณะ ภาควิชา : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Urban Disease Control and Prevention 

2. ชื่อปริญญา   
ชื่อเต็มภาษาไทย         : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Science (Urban Disease Control and Prevention)  
ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.ม. (การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)   
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : M.Sc. (Urban Disease Control and Prevention)  

3. วิชาเอก    : ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรปริญญาโทจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
5.2   ภาษาที่ใช้   

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3   การรับเข้าศึกษา   

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได ้
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน     

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
กรมควบคุมโรค และมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
เพ่ือรองรับการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตเมือง 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     
เป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง) เพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร  
a. เป็นหลักสูตรใหม่ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
b. คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ ...................เมื่อวันที่..........    
c. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ .................. เมื่อวันที่ ............ 
d. สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ .................. เมื่อ วันที่ .......... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรนี้ ผลิตมหาบัณฑิตด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ที่

รับผิดชอบเขตเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดการแก้ไขปัญหา ก าหนดกลยุทธ์ เสนอนโยบายควบคุมโรค 
ในเขตเมืองได้ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมควบคุมโรค  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร เป็นต้น หรือหน่วยงานเอกชน 
เช่น องค์กรนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations: NGOs) และองค์การระหว่างประเทศ 
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เช่น องค์การอนามัยโลก  องค์การสหประชาชาติ ในฐานะ 

1. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
2. นักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในองค์กรภาครัฐและเอกชน  
3. นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาและจัดการระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
4. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
5. ผู้บริหารงานสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองในองค์กรภาครัฐและเอกชน  
6. ที่ปรึกษาด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในองค์กรภาครัฐและเอกชน  
7. นักปฏิบัติการควบคุมโรคเขตเมืองภาคสนาม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1. 35799001xxxxx 
ดร.บุษบา  ศุภวัฒน์ธนบด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ปร.ด.  
- วท.ม. 
- พย.บ. 

- สถิติ 
- ชีวสถิติ 

- ม.เกษตรศาสตร ์
- ม.มหิดล 
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 
2546 
2534 

2. xxxxxxxxxxxx 
กิตติศักดิ์  ผลถาวรกลุชัย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- พ.บ. 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์ 
- วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์โรค
ติดเช้ือ 

- - ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

- คณะแพทยศาสตร์                       
วชิรพยาบาล 
 
 
- คณะแพทยศาสตร์                   
ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล 

2546 
 

2552 
 
 
 

2555 

3. 13508000xxxxx 
ดร.จุฑามาศ  แก้วจันด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ส.ด. 
 
- ส.ม. 
 
- วท.บ.  

- สาธารณ 
สุขศาสตร ์
-วิทยาการ 
ระบาด 
- สาธารณสุข
ชุมชน 

- ม.มหาสารคาม 
 
- ม.ขอนแก่น 
 
- ม.ราชภัฏอุบลราธาน ี

2560 
 

2556 
 

2552 

4. 13199001xxxxx 
ดร.เจษฎา  คุณโน 

- - ส.ด. 
 
 
- วท.ม. 
- วท.บ.  

สาธารณสุข 
 
 
- ชีวเคมี 
- ชีวเคมี 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- ม.มหิดล 
- ม.บูรพา 

2563 
 
 

2559 
2554 

5. 16001002xxxxx 
ดร.วชิราภรณ์  วนิชนพรัตน์ 

- - Doctor of Natural 
Sciences 
 
- วท.ม. 
 
 
- วท.บ. 

- Genetics 
/Epigenetics 
 
- วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 
- ชีววิทยา 

- Universitaet des 
Saarlandes, 
Germany 
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- ม.เชียงใหม ่

2564 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

ในสถานที่ตั้ง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และศูนย์อบรมและวิจัย
การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การ

อนามัยโลกได้คาดการณ์ ภายใน พ.ศ. 2573 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง 
มากขึ้นถึงร้อยละ 60 ของประชากรโลกทั้งหมด และภายใน พ.ศ. 2593 จะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 66 โดยพ้ืนที่ 
ที่อัตราการกลายเป็นเมืองสูงที่สุดจะอยู่ในทวีปเอเชีย ตามด้วยแอฟริกา การขยายตัวของความเป็นเมืองนั้น 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างยั่งยืนไม่สามารถก้าวตาม  
การขยายตัวได้ทัน จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของเขตเมือง ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง  

พ้ืนที่เขตเมืองเป็นจุดเปราะบางที่ง่ายต่อการอุบัติใหม่ของโรคติดต่อ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มขึ้น 
จากประชากรกลุ่มเปราะบางบางส่วนในเขตเมืองขนาดใหญ่บางแห่ง ที่ต่อมาขยายใหญ่กลายเป็นปัญหา
ระดับประเทศและระดับโลกในเวลาที่รวดเร็ว อันเนื่องมาจากการอพยพเดินทางเข้าออกพ้ืนที่เขตเมือง  
ที่มีอยู่ในปริมาณมากและตลอดเวลา ประชากรเข้าถึงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ 
ที่สะดวกมากขึ้น ท าให้สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนโลกได้อย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับปริมาณของนักเดินทางที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยากต่อการรับมือของระบบสาธารณสุข
ที่มีอยู่เดิม เช่น การเกิดการระบาดครั้งใหญ่ (pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มจาก 
ใจกลางเมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ระดับมหานครของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลก
ในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง  

สังคมเมืองในปัจจุบัน ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งสัมพันธ์กั บความชุก 
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ โรคอ้วน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  
และโรคมะเร็ง เป็นต้น ความหนาแน่นของประชากรที่สูงในเขตเมือง ส่งผลให้พบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะ ปัญหามลพิษ และโรคที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะแวดล้อม เช่น  
โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งต้องปรับระดับการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาให้มีความเข้มข้นขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการปกป้องและป้องกันควบคุมโรค 
(Protection and Prevention Control) โดยวิธีท างานเชิงรุก นอกจากนี้ การป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
ดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ 
เพ่ือออกแบบและพัฒนานโยบายป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

ความเป็นเมืองก่อให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม มีการอพยพของผู้คนเข้าสู่เขตเมืองเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในชีวิต น าไปสู่การเป็นเมืองที่มีความสลับซับซ้อน มีความแตกต่างทางด้านความเชื่อ
และวัฒนธรรม รวมถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคม ส่งผลให้เกิดกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสที่ถูกละเลย
ทอดทิ้งในเชิงระบบ ซ่ึงยากต่อการวางแผนมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการจัดระบบบริการสาธารณสุข
พ้ืนฐาน งานด้านสาธารณสุขส าหรับประชาชนเขตเมือง จึงควรมีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ทางสาธารณสุข 
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ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
อย่างเพียงพอ เพราะยังขาดหลักสูตรเฉพาะในการผลิตบุคลากรดังกล่าวทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
จึงเป็นเจตนารมณ์แรกเริ่มของการก่อก าเนิดแนวคิดหลักสูตรเพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการบ่มเพาะ
ความเป็นนักปฏิบัติการภาคสนามเชี่ยวชาญในการใช้สหวิทยาการส าหรับงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
ทั้ง 5 อัตลักษณ์ (areas)/ด้าน ได้แก่ ระบาดวิทยาเขตเมืองประยุกต์  วิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์เพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง  นโยบายการวางแผนและการคลังสุขภาพเขตเมือง  บทบาทภาคเอกชนและนโยบาย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในเขตเมือง  รวมถึงสังคมมานุษยวิทยาการแพทย์เขตเมือง 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
จึงได้ร่วมกันวางแผนที่จะพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และได้พัฒนาหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลร่วมกับสถาบันการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร  
ให้สามารถผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่กระจายฝังตัวเป็นเครือข่าย
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเมืองใหญ่ที่ทันต่อ
สถานการณ์ของประเทศและพ้ืนที่ และผลิตนักวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

 
12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 11
คณะกรรมการมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (มปคม.) และกรมควบคุมโรค เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ที่จะพัฒนาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้จัดท าแผนงานฝึกอบรมและวิจัย
ด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 ปี โดย มปคม. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  
กรมควบคุมโรค ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ตามลักษณะ
ของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในพ้ืนที่เขตเมือง โดยเน้นการประยุกต์ให้เหมาะกับ
รูปแบบทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การบริหาร และลักษณะวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เขตเมือง  
โดยค านึงถึงหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนา
และจัดการเมืองในอนาคต ความต้องการบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่มีทักษะและมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการจัดการเมืองในอนาคต การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นภายใต ้
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและประสบการณ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่แตกต่างกันไป  
ซึ่งใช้เวลาที่กระชับ สั้น แต่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการผนึกความร่วมมือบนฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค 

เนื่องจากสภาพการขยายตัวของพ้ืนที่เขตเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ตามนโยบายการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพ่ือการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายตัว 
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ไปยังเมืองต่างๆ การติดต่อสื่อสาร สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของโรค ที่เกิดจากการติดต่อ
ระหว่างคนก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วย เช่นกัน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
การป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เขตเมือง ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมแก่บุคลากร 
ที่รับผิดชอบด้านการป้องกันควบคุมโรค ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรเอกชน หรือผู้ที่สนใจให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการองค์ความรู้ที่จ าเพาะต่อพ้ืนที่เขตเมือง เน้นความทันสมัย มีความโดดเด่น  
และครอบคลุมองค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในบริบทศูนย์กลางความเป็นเมืองที่เป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม ดังนั้น สหวิทยาการในการเรียนการสอนจ าเป็นต้องพัฒนาวิชาการทั้ง 5 ด้านดังกล่าว  
เพ่ือผู้ส าเร็จหลักสูตรนี้จะเป็น 1) นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเขตเมือง 2) เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
นักปฏิบัติการภาคสนามท่ีมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะ 

นอกจากนี้การเรียนการสอนจะด าเนินการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มุ่งเน้น
ทางด้านปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องการท าวิจัย การศึกษาจากสถานการณ์จริง และประเด็นการควบคุมโรค  
ในพ้ืนที่เขตเมือง โดยใช้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และพ้ืนที่ในหน่วยงานเครือข่าย 
เป็นห้องทดลองและแหล่งปฏิบัติงานในลักษณะการศึกษาที่เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based learning) 
ตัวอย่างเช่น โครงการศูนย์ต้นแบบตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุก (Medical Fitness to Drive) โดยด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
ด้านบูรณาการการศึกษา ให้บริการวิชาการ จัดการความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของเมืองและน าการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม เพ่ือเมืองและมหานคร
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการสร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การพัฒนามหานคร โดยเป็นการด าเนินการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ 

1. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการป้องกันควบคุมโรค 
แผนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัย 
ด้านการป้องกันโรคควบคุมเขตเมือง 10 ปี พ.ศ. 2564-2573 (Training and Research in Urban Disease 
Control Program: TR-UDC Program 2021-2030) โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
ในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความส านึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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2. ท าการวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้  และน าความรู้นั้นไปใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของศูนย์อบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
ที่สร้างนักปฏิบัติการภาคสนามเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองขนาดใหญ่ 

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง การบริหารจัดการทีมในการป้องกัน
ควบคุมโรคโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นอ่ืนๆ  

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น ของมหาวิทยาลัย  
       13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

- รายวิชาการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง 
-  รายวิชาหลักการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
-  รายวิชาการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤตเมือง  

ก าหนดให้เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร เพ่ือให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้
และความเข้าใจในเรื่องของเมืองหรือเขตเมืองมากข้ึน 

        13.2 การบริหารจัดการ    
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวิทยาลัยพัฒนามหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

-8- 
 

 
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญาและความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พัฒนาขึ้นบนฐาน
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ” และปณิธานที่ต้องการสร้างภูมิปัญญา
แห่งมหานคร จึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เกิดองค์ความรู้  ความเชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
ที่มีความซับซ้อนสามารถเป็นเครือข่ายด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชนในท้องถิ่นที่ทันต่อสถานการณ์ของประเทศ มีภูมิปัญญาและมีจิตอาสาท างานเพ่ือสุขภาพที่ดี 
ของประชาคมเมือง จากความร่วมมือบนฐานความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และความเชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคระดับชาติของกรมควบคุมโรค 

หลักสูตรนี้เป็นนวัตกรรมการจัดการที่สถาบันการศึกษาในฐานะผู้ผลิต และกรมควบคุมโรค 
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค ได้ร่วมมือกันสร้างนักวิชาการและนักปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพ่ือตอบสนองต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองที่มีขนาดใหญ่ 
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประยุกต์ใช้ระบาดวทิยา  วิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์  นโยบายการวางแผน
และการคลังสุขภาพ  บทบาทภาคเอกชนและนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึง 
สังคมมานุษยวิทยาการแพทย์ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมืองได ้

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ 
เช่น ด้านระบาดวิทยาเขตเมืองประยุกต์  ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง 
ด้านบทบาทภาคเอกชนและความร่วมมือรัฐร่วมเอกชนเขตเมือง  ด้านนโยบายการวางแผนและการคลัง
สุขภาพเขตเมือง  และด้านสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาการแพทย์เพ่ือการควบคุมโรคเขตเมือง  

2. สามารถวิจัยเพ่ือแสวงหาแนวคิดวิธีการใหม่นวัตกรรม และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคทางเขตเมือง รวมทั้งสามารถศึกษาวิเคราะห์ ประเมินงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับระบาดและการควบคุมโรคในเขตเมือง 

3. มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอข้อมูลได้ 
อย่างเหมาะสมครบถ้วน รวมทั้งใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวมทั้งสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับภาคเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4. มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในองค์ประกอบข้างต้น และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เขตเมือง  
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5. มีจิตอาสากระท าสิ่ ง ใดที่ เป็นการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความสมัครใจ มีความเข้าใจ 
ในสภาพแวดล้อมและบริบทสังคมเมือง มีจิตใจเสียสละและมุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือให้เกิดสาธารณะประโยชน์ 
ตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างดี 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนาโดยคาดว่า 
จะด าเนินการตามรอบการศึกษา (5 ปี) ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

1. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ซ่ึงได้รับ
การบรรจุชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่
เพ่ือการดูแลและให้ค าแนะน าด้าน การจัดการ
เรียนการสอนท าให้คณาจารย์ใหม่มีโอกาส
ได้รับประสบการณ์ และการถ่ายทอดทาง
วิชาการและเทคนิคจากคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ 

1. จ านวนอาจารย์ใหม่ซึ่งได้รับการ
บรรจุชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2. เอกสารแสดงการเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ 
3. การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางศาสตร์
การศึกษาและทักษะการสอน  

 
 
 
 

 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะด้านศาสตร์การศึกษารวมถึง
ทักษะการสอนอย่างเหมาะสม 
2. จัดให้มีกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพใน
รูปแบบเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาภายนอก 
หรือเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม
คณาจารย์ภายในสาขาวิชา 
3. สนับสนุนให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1. จ านวนอาจารย์ประจหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับ   
การพัฒนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัย งานบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอน 
3. เอกสารการส่งเสริมให้คณาจารย์
น าเสนอผลงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
และกระทรวงสาธารณสุข 
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม
และทบทวน การด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวาง 
แผนติดตามทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 3 ครั้ง 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหลักสูตร 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

1. ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน 
ของหลักสูตร 
2. รายงานผลการประชุมและ สรุปผล
การด าเนินกิจกรรม 

ด้านหลักสูตร 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ก าหนด และ
เป็นที่ยอมรับขององค์กร
วิชาชีพ 

1. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและของ
องค์กรวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าไปใช้ปรับ
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ใช้งานจริง 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วม
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดกิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วม ประชุม 
สัมมนา และดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้นอกห้องเรียน 

1. หลักสูตรได้รับการรับรอง 
หลักสูตรและการเผยแพร่ และมี 
เอกสารรับรองหลักสูตรจาก อว. 
2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ด้านนักศึกษา 
1. พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาด้านภาษาภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ 
ประเมินความรู้ ความสามารถใน 
ภาษาอังกฤษ 

2. จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1. จัดหาข้อมูลความต้องการโดยส ารวจหรือ
สนทนากลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 
โดยอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
2. มหาวิทยาลัยจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามความต้องการของนักศึกษา 

1. ผลส ารวจระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรในด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 


