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2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
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ส.ม. (สาธารณสุขชุมชน)
M.P.H. (Community Health)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เปนหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับสุขภาพใหเปนผูเชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาพของชุมชนแบบองครวม
โดยเนนการบูรณาการและการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ที่มีความรูความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
4.2.1 มีความรูความเขาใจระบบชุมชนทุกระดับ
4.2.2 มีความคิดริเริ่มและความสามารถประยุกตองคความรูตาง ๆ กับระบบชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพอยาง
บูรณาการ
4.2.3 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และวางแผน จัดการกับสถานการณที่สงผลกระทบตอสุขภาพของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสม
4.2.4 มีความตระหนักถึงคานิยมและพฤติกรรมในครรลองชีวิตที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
4.2.5 มีจริยธรรม พฤติกรรมสุขภาพและครรลองชีวิตอันเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน โดยเนนแบบอยางความคิดที่
เปนวิทยาศาสตร ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความคิดที่จะชวยเหลือสังคม และมีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นได

5. กําหนดการเปดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ
6.2 ตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในดานสุขภาพมาไมนอยกวา 2 ป

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนด

8. ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียนปกติ หนึ่งภาคเรียนระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวา 16 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนเพิ่มอีก 1 ภาคเรียน โดยภาคเรียนฤดูรอนระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห

9. ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา ในระบบทวิภาคโดยนับเวลาตอเนื่องกัน
ตั้งแตขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน
ให เ ป น ไปตามระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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17. หลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม
17.1 โครงสรางหลักสูตร
จัดหลักสูตรไว 2 แผน คือ แผน ก(2) และแผน ข และแผนมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้
แผน ก(2)
1. หมวดวิชาสัมพันธ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก ไมนอยกวา
3. วิทยานิพนธ

9
15
12
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข
1. หมวดวิชาสัมพันธ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก ไมนอยกวา
3. การศึกษาอิสระ

9 หนวยกิต
21 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต

17.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาสัมพันธ
ทั้งแผน ก(2) และ แผน ข

ใหเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้

4955306 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข
4956101 วิทยาการระบาดประยุกต
4955604 ชีวสถิติ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
สําหรับแผน ก(2) ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สวนแผน ข
ใหเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต ดังนี้
บังคับเรียน ทั้งแผน ก(2) และ แผน ข
4965307
4965203
4965605
4966904

ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต ตามรายวิชาตอไปนี้

ตัวกําหนดและแนวโนมปญหาสุขภาพ
การศึกษาชุมชนและระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยดานสุขภาพชุมชน
การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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เลือกเรียน
สําหรับแผน ก(2) ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
สวนแผน ข
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
4965402
4965204
4965205
4966401
4965206
4965207
4965208
4966303
4966402
4965503

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
พฤติกรรมศาสตรสุขภาพชุมชน
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขชุมชน
การสงเสริมสุขภาพแนวใหม
กระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
การพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน
การพัฒนาภาวะผูนําและพลังชุมชน
การประยุกตการแพทยแผนไทยในการสรางสุขภาพ
วัฒนธรรมพื้นบานกับการดูแลสุขภาพ

จากรายวิชาตอไปนี้
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ
4966905 วิทยานิพนธ
4966906 การศึกษาอิสระ

12 หนวยกิต
6 หนวยกิต

4. รายวิชาเสริม
นักศึกษาทุกคนจะตองสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรผานเกณฑที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากําหนด ถาความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

5. หมวดวิชาเติมเต็ม
นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จปริญญาตรีเทียบเทาปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ถายังไมเคยเรียนรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่เทียบเทากันได ตองเรียนเปนวิชาเติมเต็ม คือ เรียนโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา

3(3-0-6)

