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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศกัราช 2552) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  

 ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science Program in Public Health Science 

 

2.  ชื่อปริญญา   
 

ชื่อเต็ม    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

  Bachelor of Science (Public Health Science) 

ชื่อยอ     : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

  B.S. (Public Health Science) 

 ประกอบดวยแขนงวิชา    :  สาธารณสุขชุมชน  (Community  Health) 

    อนามัยส่ิงแวดลอม  (Environmental Health) 

    การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) 

3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
4.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 

  4.1  ปรัชญา 
 เปนหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขศาสตรใหมีความสามารถเชิงสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสถานการณ และบริบทของทองถ่ิน สามารถบริหารจัดการดาน

สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนนักวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

  4.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.2.1  เพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีครรลองชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม    และเปนพลเมืองดีของชาติ 

 4.2.2   เพื่อใหบัณฑิตสามารถบริหารจัดการดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนท่ีสอดคลองเชิง 

                         สากล 

 4.2.3 เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถเปนนักวิชาการสาธารณสุข  ในแขนงวิชาตาง ๆ ไดตามความตองการของทองถ่ิน 

 4.2.4  เพื่อใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได 
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5.  กําหนดการเปดสอน 
 

 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552   

 

6.  คุณสมบติัของผูเขาศกึษา 
 

 6.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา 

 6.2  มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  
 

7.  การคัดเลอืกผูเขาศกึษา  
 

 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

8.  ระบบการศึกษา  
 

  8.1  ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาละ ไมนอยกวา15 สัปดาห 

  8.2  การคิดหนวยกิต 

         รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิต ใชเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

         รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต ใชเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

         การฝกประสบการณอาชีพ 1 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง 
 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 

ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา  และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
 

10.  การลงทะเบียนเรยีน  
 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศกึษา  
 

  11.1  ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามท่ีระบุไวในหลักสูตรและผานเกณฑอื่นตามกําหนดและระเบียบของ   

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

11.2  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้ังแต 2.00 ขึ้นไป  

11.3 ถาผูเขาศึกษาเรียนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปผานเกณฑการวัดผลครบ 30 หนวยกิต เรียนหมวดวิชาเฉพาะ

กลุมวิชาเนื้อหาวิชาแกนพื้นฐานผานเกณฑการวัดผลครบ 15 หนวยกิต เรียนวิชาบังคับผานเกณฑการวัดผลไมนอยกวา 

3 ใน 5 ของจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับรวม คือ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และเรียนรายวิชาตาง  ๆ  นับจํานวนหนวยกิต 
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รวมกันไดไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนหนวยกิตรวมท่ีระบุไวใหเปนเกณฑสําเร็จการศึกษา คือ ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป  และผูเขาศึกษาประสงคจะขอยุติการศึกษาไวชั่วคราวก็ใหผูเขาศึกษาราย 

นั้น ๆ ไดรับวุฒิอนุปริญญา แลวสามารถเขาศึกษาตอในรายวิชาตาง ๆ ที่เหลืออยูและนับรวมกันไปจนมีจาํนวนหนวยกิตรวม

ที่ระบุไวใหเปนเกณฑสําเร็จการศึกษา ก็ใหไดวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้จะตองเร่ิมเขาศึกษาตอภายหลังการยุติการศึกษาช่ัวคราว

ไมเกิน 5 ป 
 

12. อาจารยผูสอน 
 

 12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ปการศึกษาที่
จบ 

1 นายวรพล  หนูนุน อาจารย สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วท.ม.(การวิจัยและพัฒนาระบบ

สาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2540 

 

2546 

2 นางฤดีดาว  ชางสาน อาจารย วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2526 
 

2542 

3 นางสาวศรีธยา  ฤทธิ์ชวยรอด อาจารย วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอม) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2541 
 

2546 

4 นางสาวนพมาศ  รมเกตุ อาจารย วท.บ. 
(วิทยาศาสตรสุขภาพ : การสงเสริมสุขภาพ
เด็ก) 
สถาบันราชภัฏสงขลา 
ศษ.ม(สรางเสริมสุขภาพ). 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2541 
 
 
 

2550 

5 นางสาวอมรภัค  ชูทอง อาจารย วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วท.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 

 

2550 

 
 
 



 4 

 12.2 อาจารยพิเศษ  
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1 รศ.นพ.สุวิทย เรืองกิตติสกุล หัวหนาหนวยนิติเวช

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

วท.บ.,พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อนุมัติบัตรนิติเวชศาสตรแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 แพทยหญิงจิรวรรณ ชูทิพย นายแพทย 7 

หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู

โรงพยาบาลสงขลา 

วท.บ.,พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อนุมัติบัตรเวชศาสตรฟนฟูแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายนรินทร  คงแกว นิติกร 6 ประจําสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

4 นายสวาง ประทีปเกาะ นักวิชาการสาธารณสุข 6 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสงขลา  

สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วท.ม. (ระบาดวิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5 นายสุจิตร คงจันทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผน 6 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา 

สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

สศ.บ. (การบริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบ

สาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6 นางสาวภควดี  นนทพันธ นักวิชาการสาธารณสุข 6 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา 

พย.บ. 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วท.ม. (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นางสาวเพ็ญฉาย นิติเรืองจรัส หัวหนากลุมงานฝกอบรมศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเขต 12 สงขลา 

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พบ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

8 นายประกอบ  อุบลขาว แพทยแผนไทยอิสระ 

ครูภูมิปญญาไทยดาน

การแพทยแผนไทย 

บ.ภ. (เภสัชกรรมแผนโบราณ) 

บ.ว. (เวชกรรมแผนโบราณ) 

ส.ม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)

(กิตติมศักด์ิ) 

9 นายจิตตะเสน   เจริญ ขาราชการบํานาญ 

ครูเช่ียวชาญ 

ศบ.ม.,บ.ภ.,บ.ว. 

10 นายจํารูญ  วงศกระจาง ครูชํานาญการ ศบ.ม.,บ.ภ.,บ.ว. 

11 นายประดิษฐศักด์ิ   เดชบุญญาภิชาติ อาชีพสวนตัว ร.บ.,บ.ภ.,บ.ว.,บ.ผ.,น.ท. 
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13. จํานวนนักศึกษา 
 

  13.1    นักศึกษาที่จะรับเขาศึกษา 

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

ชั้นปที่ 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปที่ 2  35 35 35 35 

ชั้นปที่ 3   35 35 35 

ชั้นปที่ 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
 
 13.2  จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะจบ 

 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 

2555 35 

2556 35 

2557 35 

2558 35 

2559 35 

 

14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 

 14.1  สถานที่  
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
จํานวนที่ตองการ
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 หองเรียนขนาดจุ 45 คน 4 หอง - ใชอาคารเรียน 8 

2 หองปฏิบัติการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางสุขศึกษา 

1 หอง - - 

3 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ

ปรสิตสาธารณสุข 

2 หอง - ใชศูนยวิทยาศาสตร 

4 หองปฏิบัติการชีววิทยา 2 หอง - ใชศูนยวิทยาศาสตร 

5 หองปฏิบัติการฟสิกส 2 หอง - ใชศูนยวิทยาศาสตร 

6 หองปฏิบัติการเคมี 2 หอง - ใชศูนยวิทยาศาสตร 

7 หองปฏิบัติการพยาบาล 1 หอง - ใชหองพยาบาลของ 

มหาวิทยาลัย 

8 หองปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 3 หอง - ใชสํานักงานส่ิงแวดลอม
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
จํานวนที่ตองการ
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหต ุ

9 อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง - ใชยิมเนเซียมของ

มหาวิทยาลัย 

10 ลานออกกําลังกายกลางแจง 2 แหง - ใชลานของมหาวิทยาลัย 

11 หองใหคําปรึกษา - 1 หอง จัดปการศึกษา 2552 

12 หองศึกษาดวยตนเอง - 1 หอง จัดปการศึกษา 2552 

 
 14.2  อุปกรณการสอน 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่คาดวา 

เพียงพอ 
หมายเหต ุ

1 ชุดเคร่ืองขยายเสียงประจําหอง 1 ชุด 2 ชุด จัดปการศึกษา 2552 

2 เคร่ืองฉายขามศีรษะพรอมจอ 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง - 

3 เคร่ืองเลนวีดิทัศน 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง จัดปการศึกษา 2552 

4 เคร่ืองฉายสไลด 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง - 

5 Projector - 2 เคร่ือง จัดปการศึกษา 2552 

6 กลองถายวีดิทัศน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง - 

7 ชุดบันทึกเสียง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง - 

8 หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย 1 ชุด 1 ชุด - 

9 ภาพชุดกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ
มนุษย 

2 ชุด 2 ชุด - 

10 ชุดฝกทําแผล 2 ชุด 2 ชุด - 

11 หุนฝกผายปอด-กระตุนหัวใจ 2 ตัว 2 ตัว - 

12 เคร่ืองวัดความดันเลือดต้ังโตะ 4 เคร่ือง 10 เคร่ือง จัดปการศึกษา 2552 

13 หูฟงการทํางานของหัวใจ-ปอด 4 อัน 10 อัน จัดปการศึกษา 2552 

14 กลองจุลทรรศน 80 เคร่ือง 80 เคร่ือง ใชศูนยวิทยาศาสตร 

15 หมอตมเคร่ืองมือไฟฟา - 1 ใบ จัดปการศึกษา 2552 

16 รถทําแผล - 1 คัน จัดปการศึกษา 2552 

17 เคร่ืองชั่งไฟฟาชนิดละเอียด - 1 เคร่ือง จัดปการศึกษา 2552 
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15. หองสมุด 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวของทาง 

ดานสาธารณสุขศาสตร  ดังนี้  
 

15.1   หนังสือ  
 ภาษาไทย   จํานวน   532 รายการ  

 ภาษาอังกฤษ          จํานวน     89 รายการ 
 

15.2   วารสาร  
  ภาษาไทย   จํานวน     29 รายการ  

 ภาษาอังกฤษ          จํานวน       2 รายการ  

 
15.3   ส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 15.3.1    ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (full text) 

 15.3.2    ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลก (full text)  

 15.3.3    ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text)  

 15.3.4    ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library (full text) 

 15.3.5  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

 15.3.6  ฐานขอมูล  Wilson : General Science (full Text) 

 15.3.7  Web of Science 

 

16. งบประมาณ  
 

  ใชงบประมาณรายจายและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
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17. หลกัสูตร 
 

      จํานวนหนวยกิตรวม                                          ไมนอยกวา  129  หนวยกิต 
 

      17.1 โครงสรางหลักสูตร    
        หลักสูตรปริญญาตรี (4ป) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประกอบดวย หมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือ   หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะดาน  และหมวดวิชาเลือกเสรี   แตละหมวดวิชา  กําหนดสัดสวนหนวยกิตขั้นตํ่าของหมวดวิชา

และกลุมวิชา   ดังนี้ 
                

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 9     หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6     หนวยกิต 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6     หนวยกิต 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9     หนวยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                          93 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา  84   หนวยกิต 

  วิชาแกนพื้นฐาน 15   หนวยกิต 

  วิชาบังคับรวม 40   หนวยกิต 

  วิชาเฉพาะแขนง   29   หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  9     หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      6 หนวยกิต 
 รวม   129 หนวยกิต 
                                          
      17.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 

     รายวิชาของโครงสรางหลักสูตร   มีการกําหนด รหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแตละกลุมวิชา   ดังนี้ 
          

           ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                             ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
  
           1.  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                                   ใหเรียน      ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
  
            บังคับเรียน  6 หนวยกิต 
  

            1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

             1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 English for Communication 1  
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            เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต                                         จากวิชาตอไปนี้  

  

             1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 English for Communication 2  

1500310 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

             1500311 ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  

             1500313 ภาษามาเลยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Malay for Communication  

             1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication  

             1500315 ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Burmese for Communication  

   
            2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร                                               ใหเรียน  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
  
             2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 Moral Principles Leading to Self Sufficient  

   
เลือกเรียนไมนอยกวา    3 หนวยกิต                                        จากวิชาตอไปนี้  
   

1500305 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills and Research  

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion  

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic of Life  

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Art in Daily Life  

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  
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            3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                ใหเรียน  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

บังคับเรียน            3 หนวยกิต 
   

            2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6)) 

 Study for Local Development  

   
เลือกเรียนไมนอยกวา    3 หนวยกิต                                        จากวิชาตอไปนี้   

   

           2500302 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Living  

            2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 

 Global Living  

 2500304 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

   2500305 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

 Man and Society  

            2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy    

            2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace Studies  

            2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 Law in Daily Life  
   
           4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             ใหเรียน ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
  

บังคับเรียน 6 หนวยกิต 
  

        4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Thinking and Decision Making  

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

 Information Technology for life  
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เลือกเรียนไมนอยกวา    3 หนวยกิต                                       จากวิชาตอไปนี้  
   

1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports and Exercise for Health  

  4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science for Quality of Life  

4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 

 Life and Energy  

  4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 

 Reproductive Health  

  4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Food and Nutrition  

         4000313 วิทยาศาสตรทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Science  

         4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก 3(3-0-6) 

 Earth System Science  

         4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Chemical and Drugs in Daily Life  

         4000316 ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Environment in Daily Life  

         4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Plant for Life  

         4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Agriculture for Quality of Life  

         4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mental Health in Daily Life  
  
           ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                 ไมนอยกวา    93 หนวยกิต 
  

               1. กลุมวิชาเนื้อหา                                                              ไมนอยกวา         84 หนวยกิต 

                   1.1 วิชาแกนพ้ืนฐาน  15 หนวยกิต 

   

        4101101 หลักฟสิกส    3(3-0-6) 

 Principles of Physics 
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        4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส          1(0-3-2) 

 Principles of Physics Laboratory  

4201101 หลักเคมี              3(3-0-6) 

 Principles of Chemistry  

4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี      1(0-3-2) 

 Principles of Chemistry Laboratory  

4301101 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

 Principles of Biology  

4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-2) 

 Principles of Biology Laboratory  

        4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน       3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

   

                 1.2  วิชาบังคับรวม 40 หนวยกิต 

 4901101  กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย  3(2-2-5) 

 Human  Anatomy and Physiology  

 4901301  ปญหาสุขภาพและการปองกัน  3(3-0-6) 

 Health Problems and Prevention  

 4901302  การสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Health Promotion  

 4901401  หลักและวิธีการสุขศึกษา 3(3-0-6) 

 Principles and Methods of Health Education  

4901501 สวัสดิศึกษา 2(2-0-4) 

 Safety Education  

 4902101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 

 Microbiology and Parasitology  

 4902201  ประชากรศึกษา  2(2-0-4) 

 Population Education  

 4902301  การสาธารณสุข  2(2-0-4) 

 Public Health  

4902302 อาชีวอนามัย   2(2-0-4) 

 Occupational Health  

4902501 อนามัยการเจริญพันธุ 2(2-0-4) 

 Reproductive Health 
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4903101 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร 2(2-0-4) 

 Public Health Law and Forensic Medicine  

 4903401  สารสนเทศดานสุขภาพ 3(2-3-6) 

 Information in Health  

4903502 วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) 

 Epidemiology and Principles of Disease Control  

4903503 การบรรเทาสาธารณภัย 2(1-2-3) 

 Disaster Control  

4904301 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  2(2-0-4) 

 Economics of Public Health  

 4904901  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-3-6) 

 Statistics and Research Methodology for Public Health  

 

 1.3  วิชาเฉพาะแขนง 29 หนวยกิต 

  

                          1.3.1  แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน  

  

                          บังคับเรียน 16 หนวยกิต 

  

4911601 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Measurement and Evaluation in Health  

4912501 อนามัยส่ิงแวดลอมและหลักการสุขาภิบาล 2(2-0-4) 

 Environmental Health and Principles of Sanitation  

4912502 การพยาบาลเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

 Fundamental Nursing  

4912503 พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 

 Herbs and Thai Traditional Medicine  

4913501 เวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 

 Rehabilitation for Community Health  

4914301 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2(2-0-4) 

 Community Health Development  

4914302 ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2(0-4-2) 

 Practice in Community Health Development 
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4914901 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2(0-4-2) 

 Special Problems in Public Health  

   

                             เลือกเรียน                                                              ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  

4912201 การเลนและของเลนเพื่อการพัฒนาการเด็ก 2(1-2-3) 

 Media and Toys for Child Development  

4912504 โรคเด็กและการปองกัน  2(2-0-4) 

 Pediatric Diseases and Prevention  

4913401 การแนะแนวสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Health Guidance  

4913402 การใหคําปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 

 Reproductive Health Counseling  

4913502 ทักษะชีวิต   2(2-0-4) 

 Life Skills  

4913503 ยาและสารเสพติด  2(2-0-4) 

 Drugs and Narcotics  

4913504 การปฐมพยาบาล 3(2-3-6) 

 First  Aids  

4913505 การออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Daily Life Exercise  

4914303 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 Public Health Sociology  

   4914304 หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Fundamental Public Health Administration  

4914501 ทันตสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Dental Health  

4914902 การสัมมนาอนามัยการเจริญพันธุ 2(1-2-3) 

  Seminar in Reproductive Health  

     4933501 ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 

 Theory of Thai Traditional Medicine  

    4933503 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 

 Thai Traditional Pharmaceutical and Medicine 
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    4933504 การนวดไทย 1 3(2-3-6) 

 Thai Massage 1  

   

 หมายเหตุ   

ถาเลือกเรียนรายวิชาดานการแพทยแผนไทย ตองเรียนไมนอยกวา   
2 รายวิชา โดยบังคับใหเรียนรายวิชาทฤษฎีการแพทยแผนไทย และเลือกเรียน
รายวิชาเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทยหรือการนวดไทย1  อยางนอย       1 
รายวิชา 

 

  

วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 7 หนวยกิต 

   

        4914801 การเตรียมฝกประสบการณอาชีพทางสาธารณสุขชุมชน 2(90) 

 Preparations  for Field Experience in Community  Health  

4914802 การฝกประสบการณอาชีพทางสาธารณสุขชุมชน 5(450) 

 Field Experience in Community  Health  

   

 1.3.2  แขนงวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม  

   

 บังคับเรียน 16 หนวยกิต 

   

4922301 การสุขาภิบาลอาหาร 2(2-0-4) 

 Food Sanitation  

4923301 การสุขาภิบาลอาคารที่พักอาศัยและสถาบัน 2(2-0-4) 

 Residential Buildings and Institutes Sanitation  

4923302 การควบคุมแมลงและสัตวแทะ 2(2-0-4) 

 Entomology and Rodent Control  

4923303 การจัดการน้ําและน้ําเสียในชุมชน 3(3-0-6) 

 Water and Waste Water Management  

4923304 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Solid Waste and Hazardous Waste Management  

4924901 การศึกษาปญหาพิเศษทางอนามัยส่ิงแวดลอม 2(0-4-2) 

 Special Study in Environmental Health  

4924902 การสัมมนาอนามัยส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 

 Seminar in Environmental Health  
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 เลือกเรียน                                                             ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

   

4923401 การส่ือสารและประชาสัมพันธทางสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Communication and Public Relation in Health  

4923501 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 2(2-0-4) 

 Air Pollution Control  

4923502 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Safety Audit and Inspection Techniques  

4923503 อัคคีภัยและการปองกัน 3(2-2-5) 

 Fire Protection and Control  

4923504 ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา 3(2-2-5) 

 Electric Safety  

4924501 ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง 2(1-2-3) 

 Traffic and Transportation Safety  

   

 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 7 หนวยกิต 

   

        4924801 การเตรียมฝกประสบการณอาชีพทางอนามัยส่ิงแวดลอม  2(90) 

 Preparations for Field Experience in Environmental Health  

4924802 การฝกประสบการณอาชีพทางอนามัยส่ิงแวดลอม 5(450) 

 Field Experience in Environmental Health  

   

 1.3.3 แขนงวิชาการแพทยแผนไทย  

 บังคับเรียน 16 หนวยกิต 

4933501 ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 

 Theory of Thai Traditional Medicine  

4933502 กฎหมายที่เก่ียวของกับการแพทยแผนไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 

 Laws  and  Ethics for Thai Traditional Medicine  

4933503 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 

 Thai Traditional Pharmaceutical and Medicine  

4933504 การนวดไทย 1 3(2-3-6) 

 Thai Massage 1  

4933505 การผดุงครรภไทย 2(1-2-3) 

 Thai Traditional Obstetrician  
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4934501 การนวดไทย 2 3(2-3-6) 

 Thai Massage 2  

   

 เลือกเรียน                                                         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   

4933506 โภชนาการสําหรับแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 

 Nutrition for Thai Traditional  

4933507 ภาษาตางประเทศเพื่อการนวดไทย 3(3-0-6) 

 Foreign Language for Thai Traditional Medicine  

4933508 สมุนไพรจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Herbs   

4934502 การปลูกและขยายพันธุพืชสมุนไพร 3(2-3-6) 

 Cultivation and Propagation of Herbs  

4934503 การรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต 3(2-3-6) 

 South Local Wisdom Therapy  

4934504 การปรุงยาตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 

 Preparing medicine from Thai Traditional  Pharmacy  

4934505 การรักษาโรคดวยยาแผนไทย 3(2-3-6) 

 Disease preservation with Thai Traditional  Medicine  

4934506 ธรรมชาติบําบัด 3(2-3-6) 

 Natural  Therapy  

   

 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 7 หนวยกิต 

4934801 การเตรียมฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 2(200) 

 Preparations for Field Experience in Thai Traditional Medicine  

4934802 การฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 5(500) 

 Field Experience in Thai Traditional  Medicine  

  

  2. กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                 9 หนวยกิต 

  

3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Principles of Business Administration  

3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship 
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3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Economics  

   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตอง 

 ไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรแขนง 

         วิชานี้ 
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17.3  แผนการศกึษา 
 

ปที่ 1     ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 2500309 เรียนรูคุณภาพชีวิตพอเพียง  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4501201  คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4901101  กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 3(2-2-5) 
  รวม 18 

ปที่ 1     ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร       1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร                   (เลือกเรียน)  ………………………………… 3 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร                        (เลือกเรียน)  ………………………………… 3 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301101  หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2)  
  รวม 16 

 
 
 
 

ปที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร (เลือกเรียน)  .................................................. 3  
 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (เลือกเรียน)  ................................................... 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4901101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 3(3-0-6) 
  รวม 16 
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ปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 
 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 41011101 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4901301 ปญหาสุขภาพและการปองกัน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4902501 อนามัยการเจริญพันธุ 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบงัคับรวม) 4901501 สวัสดิศึกษา 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4901302 การสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
  รวม 17 
 

ปที่ 3    ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม)  4903101 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร 2(2-0-4) 

กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 3903401 สารสนเทศดานสุขภาพ 3(2-3-6) 

กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4902201 ประชากรศึกษา 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4902101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4902302 อาชีวอนามัย  2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับ) 4904301 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ)  .................................................. 2 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  รวม 19 
 
 
 
 

ปที่ 3    ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 
 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม)  4903502 วิทยาการระบาดและหลักการ

ควบคุมโรค 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4903503 การบรรเทาสาธารณภัย 2(1-2-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ)  .................................................. 11 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
  รวม 19 
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ปที่ 4     ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 
 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4904901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง 

สาธารณสุข 

3(2-3-6) 

กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ)  .................................................. 3 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)   .................................................. 6 

  กลุมวิชาเนื้อหา (วิชาปฏิบัติการฯ)  การเตรียมฝกประสบการณฯ 2 
หมวดวิชาเลือกเสรี  .................................................. 6 
  รวม 20 
 

ปที่ 4     ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 
  กลุมวิชาเนื้อหา (วิชาปฏิบัติการฯ)  การฝกประสบการณฯ 5 

   รวม 5 
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การกาํหนดรหัสรายวชิาของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นป 

หมวดวิชาและแขนงวิชา 

4 1 2 3 5 6 7 
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17.4  คําอธบิายรายวชิา 
 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

1500301 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน ให

สามารถใชส่ือสารในชิวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
 English for Communication 1  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดตอใน

สถานการณตางๆ เพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 
 English for Communication 2   
 การฝกทักษะและกลวิธีการอานรวมทั้งการเขียนขอความส้ัน ๆ เพื่อการส่ือสารและ

ฝกทักษะดานการฟง การพูดเพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

 

   

1500310 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน โดยเนนทักษะการ

ฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500311 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
   การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500313 ภาษามาเลยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษามาเลย โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1500315 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500305 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 
 Information for Study Skills and Research  
 ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัย และแหลง

สารสนเทศอื่น ๆ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพ่ือใชศึกษาคนควาดวยตนเอง 

และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน  

 

   

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion  
 ความหมาย องคประกอบ ประเภท การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนาสาขา

ของปรัชญาใหเห็นถึงความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เขาใจ

คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและหลักคํา

สอนของศาสนา ตาง ๆ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชพัฒนา

คุณภาพชวีิตในระดับ บุคคลครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม  

 

   

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
 ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอแตกตางของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ

สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ

ศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน   และศาสตรทางการเคล่ือนไหว  สูทัศนศิลป 

ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก 

ความคุนเคย และ ความซาบซ้ึง 

 

   

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
 ศิลปะในชีวิตประจําวัน  รสนิยม  องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ 

โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ และการออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร 

การตกแตงบานเรือน การส่ือสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



 25 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development  
 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การ

เขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค การสราง

มนุษยสัมพันธในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และการเสริมสรางชีวิตใหเปน

สุข 

 

   

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
 ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การ

สรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   

2500302 วิถีไทย  
 Thai Living 3(3-0-6) 
  ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  

โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน

และทองถ่ิน การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการปกครอง 

 

   

2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 
 Global Living  
  ความเปนมาของมนุษยชาติกับการสรางสรรคอารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและการ

แกปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยใน

สังคมโลก ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตท่ีสมบูรณในสังคมแหงปญญาและขอมูลขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

2500304 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
  ความหมาย ความสําคัญของส่ิงแวดลอม ความรูทั่วไปเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ระบบ

กายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตาง ๆ  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   ปญหา

ส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษย แนวทางการแกปญหา และการมีสวนรวมในการ

จัดการส่ิงแวดลอม การสงเสริมบํารุงรักษา ตลอดจนสรางแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการ

พัฒนาแบบยั่งยืน 
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2500305 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 
 Man and Society  
  ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย องคประกอบโครงสรางและกระบวนการทางสังคม 

การเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอวิถี

ชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และการปกครอง แนวทางการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปจจุบัน  

 

   

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficient Economy  
 ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 

 

   

2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies  
 ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา ปญหาความขัดแยง

และความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ และการจัดการความ

ขัดแยงโดยสันติวิธี 

 

   

2500308 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Study for Local Development     
 ความหมาย ความสําคัญ ความเช่ือมโยง และความสัมพันธของทองถ่ิน การวิเคราะห

เหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถ่ิน และแนวทางใน

การแกไขปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและสังคม 

การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณศึีกษา 

 

   

2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life  
 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

ประเภทและท่ีมาของกฎหมาย หลักทั่วไปอ่ืน ๆ ของกฎหมาย  หลักกฎหมายที่เก่ียวของ

กับชีวิตประจําวัน 
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1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sports and Exercise for Health  
 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับกิจกรรม

ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ  การปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายตามวิถีไทยและ

สากล 

 

   

4000305 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  
 ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร กระบวนการและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร    ความหมายขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซ่ึงเปน

องคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ

คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 

 

   

4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
 กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การวิเตราะหขอมูลขาวสาร 

ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจและการใชคณิตศาสตรเพื่อการ

แกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

 

   

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for life  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบตอชีวิต

และสังคม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล การ

จัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต  การสืบคน

ขอมูล การแสวงหาความรู  การส่ือสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ

ฐานขอมูลและแหลงขอมูลอื่น ๆ  การเคารพสิทธิทางปญญา 

 

   

4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 
 Life and Energy  
 ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ

พลังงาน  รูปแบบของพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิต

และส่ิงแวดลอม  พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน 
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4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 
 Reproductive Health  
 ความหมาย  ความเปนมา  และขอบขายของอนามัยการเจริญพันธุ  

สถานการณและแนวโนมดานอนามัยการเจริญพันธุ  การเลือกคูครอง  การเตรียม

แตงงาน  การแตงงาน  การสรางเสริมสุขภาพครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  

การเตรียมตัวเปนพอแม  การดูแลสุขภาพแม ตลอดการต้ังครรภ คลอด หลังคลอด  

และการดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

 

   

4000312 อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
 ความหมาย  ความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ  อาหารหลัก  5  

หมู  สารอาหาร   ขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย   ภาวะ

โภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร 

หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   

 

   

4000313 วิทยาศาสตรทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Science  
 บริบทของแหลงเรียนรูในทองถ่ินลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   ปฏิบัติการสํารวจท่ัวไป  

คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตางๆ แบบมีสวนรวม  นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการ

ดําเนินงาน  ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะหและสรุปผล  สามารถนําผลที่

ไดมาสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 

   

4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก 3(3-0-6) 
 Earth System Science  
 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบในสภาพธรรมชาติ ความเชื่อมโยงขององคประกอบท่ี

สําคัญของโลก  ไดแก  ดานธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร  สมุทรศาสตร  รวมทั้ง

ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ   การอนุ รักษ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน   โดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

   

4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life  
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสารเคมีและยา รวมถึงเคร่ืองสําอาง และยาจากสมุนไพรท่ีใช

ในชีวิตประจําวัน  ที่เก่ียวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
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4000316 ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Environment in Daily Life  
 ความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ดานน้ํา อากาศ เสียง มูลฝอย 

ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม ที่เก่ียวของกับชีวิต 

การปองกันผลกระทบ และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

   

4000317 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Plant for Life  
 ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ

และการพัฒนาพืชพรรณ   

 

   

4000318 เกษตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life  
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การใชความรูทางการเกษตร ทั้งการ

ปลูก เล้ียงสัตว ประมง และการแปรรูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม 

เละเพ่ือนันทนาการ มีความเขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ี

ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

   

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข 

การวิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอ

สุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปองกันแกไข การสงเสริมสุขภาพจิต 
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หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

กลุมวิชาเนื้อหา 
1. วิชาแกนพืน้ฐาน 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4101101 หลักฟสิกส  3(3-0-6) 
 Principles of Physics  

           การวัดและหนวยการวัดท้ังระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบการคา ความ

แมนยําในการวัด  ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคล่ือนที่แบบตาง  ๆ  ทั้งเชิงเสนและ

เชิงมุม มวลและโมเมนตัม  กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เคร่ืองกลแบบตาง ๆ 

งาน กําลังและพลังงาน กฎการอนุรักษ พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และ

ปรากฏการณทางความรอน แสง เสียง โดยเนนที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและ 

อาชีพของแตละสาขาอาชีพ 

 

   

4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส  1(0-3-2) 
 Principles of Physics Laboratory  

  ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเคร่ืองมือวัดพื้นฐานในทางฟสิกส และเคร่ืองมือประยุกตที่

อาศัยหลักทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองการเคล่ือนที่แบบตาง ๆ กฎการเคล่ือนที่ของ 

นิวตัน  สมดุลของแรง เคร่ืองกลแบบตาง ๆ สมบัติเชิงกลของสสารและปรากฏการทางความ

รอน แสง เสียง โดยอาศัยเคร่ืองมือการทดลองจากหองปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐขึ้นเอง

ตามความเหมาะสม อยางนอย 10 เร่ืองการทดลอง 

 

   

4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry  

  หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี

เบ้ืองตน ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และ

อินดิเตอร สมดุลของไอออนในน้ํา สารประกอบอินทรีย 

 

   

4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-2) 
 Principles of Chemistry Laboratory  

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบ้ืองตนในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี กรดของ

สารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเคร่ืองมือพื้นฐาน เทคนิคการ

แยกสารแบบตาง  ๆ  เชน  การกรอง  การตกผลึก  การกล่ัน  การใชตัวทําลายและโครมา

โตกราฟ การเตรียมสารละลายในหนวยความเขมขนตาง ๆ  การทดสอบและปฏิบัติของกรด 

เบส เกลือ สมดุลเคมี 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4301101 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 
 Principles of  Biology  
  คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต กําเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในส่ิงชีวิต  เซลล เน้ือเย่ือ   การ

เจริญเติบโต   การทํางานของระบบตาง ๆ  พันธุศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว การ

จําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

   

4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-3-2) 
 Principles of Biology Laboratory  

  กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล การแบงเซลล เน้ือเย่ือ การ 

ทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต  

 

   

4501201 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Mathematics  

  คาสัมบูรณ ฟงชันพหุนาม การแกสมการและอสมการ   ฟงกชันตรรกยะ เศษสวน

ยอย ฟงกชันอดิศัยเรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย ลําดับและอนุกรม 
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2. วิชาบังคับรวม (490) 
 

วิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4901101  กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย  3(2-2-5) 
 Human  Anatomy and Physiology  
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรูเบื้องตน

และคําศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  โครงสรางรางกายมนุษย  เซลลและ

เน้ือเย่ือ  รูปราง ลักษณะ ตําแหนง โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ  ของรางกาย 

 

   

4901301  ปญหาสุขภาพและการปองกัน   3(3-0-6) 
 Health Problems and Prevention  
  ภาวะสุขภาพ โรคและวิทยาการระบาดของโรคที่ยังคงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยปจจุบัน สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสุขภาพท่ียังคงมีอิทธิพลตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษยปจจุบัน แนวโนมของปญหาสุขภาพและการปองกัน 

 

   

4901302 การสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Promotion  
  ความหมาย  ขอบขาย  และความสําคัญของการดูแลสุขภาพสวนบุคคล 

องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อและความเขาใจผิดเก่ียวกับสุขภาพ 

แนวคิดและกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ 

 

   

4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 3(3-0-6) 
 Principles and Methods of Health Education  
  ความหมาย ขอบขายและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา สภาพ

ปจจุบัน และปญหาที่เก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา 

พฤติกรรมของบุคคลและกลุม การเรียนรู การจูงใจการส่ือสารในงานสุขศึกษา  พฤติกรรม

สุขภาพและแนวทางการเปล่ียนแปลง 

 

   

4901501  สวัสดิศึกษา    2(2-0-4) 
 Safety Education  
  แนวคิด หลักการดานความปลอดภัยและสวัสดิศึกษา ความปลอดภัยในท่ีพักอาศัย 

การจราจร การประกอบอาชีพ และความปลอดภัยในที่สาธารณะ 

 

   

4902101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-2-5) 
 Microbiology and Parasitology  
  ลักษณะรูปรางของเช้ือรา  แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย  และปาราสิต  วงจรชีวิตของ

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค  การควบคุมและกําจัดจุลินทรีย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4902201  ประชากรศึกษา       2(2-0-4) 
 Population Education  
  องคประกอบของประชากร ปญหาและนโยบายประชากร การเปล่ียนแปลงของ

ประชากรที่เกิดจากผลกระทบของการเกิด การตาย และการยายถ่ิน การกระจายตัวของ

ประชากร กําลังแรงงาน ความสัมพันธระหวางประชากรกับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 

การวางแผนพัฒนาปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชขอมูลดานประชากร 

 

   

4902301 การสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 Public Health  
  ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการสาธารณสุข สภาพปจจุบันของการ

สาธารณสุขไทย  นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขไทย  ความสัมพันธระหวางการ 

สาธารณสุขของประเทศกับการสาธารณสุขชุมชน และแนวโนมของการสาธารณสุขไทย 

 

   

4902302  อาชีวอนามัย     2(2-0-4) 
 Occupational Health  
  ความหมาย และความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 

อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมปองกันโรค การสุขาภิบาล

โรงงาน หนวยงานราชการ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอนามัย การ

ดําเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย 

 

   

4902501 อนามัยการเจรญิพันธุ 2(2-0-4) 
 Reproductive Health  
  ความหมาย ความเปนมา และขอบขายของอนามัยการเจริญพันธุ ขอชี้วัดและ

สถานการณดานอนามัยการเจริญพันธุ การเลือกคูครอง การเตรียมแตงงาน การแตงงาน 

การสรางเสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวเปนพอ-แม การดูแล

สุขภาพแมตลอดการต้ังครรภ-คลอด-หลังคลอด และการดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก

บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการดําเนินงานและพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ 

 

   

4903101 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร  2(2-0-4) 
 Public Health Law and Forensic Medicine  
  ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของกฎหมายที่เก่ียวของกับการสาธารณสุข 

การประกอบโรคศิลปะ บทบาทของกฎหมายในการแกปญหาสาธารณสุข ขอบเขตความ

รับผิดชอบของนักวิชาการที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและการ

สาธารณสุข หลักการชันสูตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสินการตาย การเปล่ียนแปลง

ภายหลังการตาย  และการเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4903401 สารสนเทศดานสุขภาพ 3(2-3-6) 
 Information in Health  
  ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาคนควาสารสนเทศดานสุขภาพ แหลง

สารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโนมของระบบสารสนเทศดานสุขภาพ 

ฝกคนหาขอมูล ฝกผลิตสารสนเทศดานสุขภาพชนิดตาง ๆ นําไปทดลองใชและประเมินผล 

 

   

4903502  วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 Epidemiology and Principles of Disease Control  
  ความหมายและคําจํากัดความเก่ียวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค 

กระบวนการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ โรคประจําถ่ินและโรคท่ียังไมทราบสาเหตุ 

ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมายและประโยชนของวิทยาการระบาด นิเวศวิทยาของมนุษย 

มาตรการการวัดของการปวยและการตาย วิทยาระบาดของโรคติดเช้ือ การสืบสวนทาง

วิทยาการระบาด ความผิดพลาดที่พบไดบอยในงานวิทยาระบาด วิทยาการระบาดสังคม 

หลักและวิธีการปองกันควบคุมโรคและพาหะนําโรค ภูมิคุมกันโรค และการสรางเสริม

ภูมิคุมกัน   

 

   

4903503 การบรรเทาสาธารณภัย 2(1-2-3) 
 Disaster Control  
  ความหมายและขอบขายของสาธารณภัย แนวคิดและหลักการจัดการเพื่อปองกัน

สาธารณภัย กฎหมายและหนวยงานที่เก่ียวของกับการบรรเทาสาธารณภัย หลักการ

บรรเทาสาธารณภัย และการฝกปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัยชนิดตาง ๆ  

 
 

   

4904301 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข    2(2-0-4) 
  Economics of Public Health  
  การประยุกตวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อนํามาใชในงานดานสาธารณสุข โดยเนนถึง

ความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด และใหเกิด

ประสิทธิภาพมีความเปนธรรมมากที่สุด ในเรื่องการใหบริการสาธารณสุข การบริหาร

ทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมท้ัง

มาตรการดานการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4904901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-3-6) 
 Statistics and Research Methodology for Public Health  
  มาตรการวัด ศัพทเฉพาะทางสถิติขั้นตน การแจกแจงความถ่ี การวัดตําแหนงและ

การเปรียบเทียบ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย โคงแหงการแจกแจง

ปกติ การสุมตัวอยางและการทดสอบความสุมของตัวอยาง สหสัมพันธ การทดสอบ

สมมติฐานในการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครง

รางการวิจัย การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและ

สรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
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3. วิชาเฉพาะแขนง 
แขนงวชิาสาธารณสขุชุมชน (491) 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4911601  การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ  2(2-0-4) 
 Measurement and Evaluation in Health  
  ความหมาย ความสําคัญ หลักและวิธีการวัดและประเมินภาวะสุขภาพ การวัดการ

เจริญเติบโต การวัดภาวะโภชนาการ การใชเคร่ืองมือในการวัดภาวะสุขภาพชนิดตาง ๆ 

การประเมินผลภาวะสุขภาพ 

 

   

4912201  การเลนและของเลนเพ่ือการพัฒนาการเด็ก  2(1-2-3) 
 Media and Toys for Child Development  
  ความหมายของการเลน คุณคาและประโยชนของการเลน ชนิดของการเลนของเด็ก 

หลักการเลือกของเลนสําหรับเด็ก พัฒนาการของเด็กและของเลนเด็ก การสงเสริมการเลนของ

เด็ก 

 

   

4912501  อนามัยส่ิงแวดลอมและหลักการสุขาภิบาล 2(2-0-4) 
 Environmental Health and Principles of Sanitation  
  ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และองคประกอบท่ีควรพิจารณาของการอนามัย

ส่ิงแวดลอม ความหมายและความสําคัญของการสุขาภิบาล หลักการสุขาภิบาลอาหาร ที่พัก

อาศัยและสถาบัน การจัดการนํ้า การควบคุมแมลงและสัตวแทะ และการจัดการมลพิษ

ส่ิงแวดลอม 

 

   

4912502  การพยาบาลเบ้ืองตน   2(1-2-3) 
 Fundamental Nursing  
  การตรวจสอบสัญญาณชีวิต ปฏิบัติการกูชีวิต การพยาบาลเบ้ืองตนผูปวยฉุกเฉินกรณี

ตาง ๆ การทําแผลชนิดตาง ๆ การเขาเฝอกชนิดตาง ๆ  และการใชยาเบ้ืองตน 

 

   

4912503 พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย  2(2-0-4) 
 Herbs and Thai Traditional Medicine  
  ความหมายและประโยชนของสมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรและการเรียกช่ือพืช

สมุนไพร การปลูกและขยายพันธุพืชสมุนไพร การเก็บพืชสมุนไพร การแปรสภาพและเก็บรักษา

พืชสมุนไพร การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในกรณีตาง ๆ  แนวคิดและหลักการเบื้องตนของ

การแพทยแผนไทย การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน 

 

   

4912504 โรคเด็กและการปองกัน    2(2-0-4) 
 Pediatric Diseases and Prevention  
  สาเหตุ หลัก และวิธีปองกันควบคุมโรคและปญหาสุขภาพเด็กท่ีพบบอย การจัด

ดําเนินการปองกันโรคเด็กในชุมชน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4913401 การแนะแนวสุขภาพ     2(2-0-4) 
 Health Guidance  
  ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาของการแนะแนว ความสําคัญของการแนะแนว

สุขภาพ เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการบริหารและการ

ดําเนินงานแนะแนวสุขภาพ 

 

   

4913402 การใหคําปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ  3(3-0-6) 
 Reproductive Health Counseling  
  ความหมาย ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการการใหคําปรึกษา กระบวนการใหคําปรึกษาดานสุขภาพการเจริญพันธุ 

 

   

4913501  เวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 
 Rehabilitation for Community Health  
  กลไกของสมรรถภาพของรางกายและจิตใจ การฟนฟูสมรรถภาพของรางกายและ

จิตใจโดยใชอุปกรณตาง ๆ และไมใชอุปกรณ  

 

   

4913502  ทักษะชีวิต       2(2-0-4) 
 Life Skills  
  ความหมาย แนวคิด ความสําคัญของทักษะชีวิตตอการดํารงชีวิต องคประกอบของ

ทักษะชีวิต ทักษะชีวิตเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค การ

สรางจิตสํานึก ความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม การฝกทักษะเก่ียวกับการส่ือสาร 

การตัดสินใจ และการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 

 

   

4913503  ยาและสารเสพติด 2(2-0-4) 
 Drugs and Narcotic  
  ประเภทของยา วิธีการใชยา คุณและโทษของการใชยา การติดยา การใชยาผิด การ

ควบคุมยา พระราชบัญญัติยา ความหมายและชนิดของสารเสพติด โทษและอันตรายของสาร

เสพติด สาเหตุที่ทําใหติดสารเสพติด ปญหาและการแกไขสารเสพติดในประเทศไทย วิธีการ

ปองกันการใชสารเสพติด สถานที่ใหการรักษาการติดสารเสพติด นโยบายเกี่ยวกับสารเสพติด

ของหนวยงานตาง ๆ หลักการจัดนิทรรศการเก่ียวกับสารเสพติด 

 

   

4913504 การปฐมพยาบาล 3(2-3-6) 
 First Aids  
  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการปฐมพยาบาล หลักการปฐมพยาบาล 

การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ การตรวจสอบสัญญาณชีพ ปฏิบัติการกูชีวิต วิธีการปฐม

พยาบาลผูบาดเจ็บหรือผูปวยฉุกเฉินชนิดตาง ๆ  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4913505 การออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Daily Life Exercise  
  ความหมายและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย ความสําคัญของสมรรถภาพ

ทางกายตอสุขภาพ ชนิดของการออกกําลังกาย ผลของการออกกําลังกายท่ีมีตอรางกาย 

หลักการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันสําหรับวัยตาง ๆ การประเมินผลการออกกําลังกายใน

ชีวิตประจําวัน ตัวอยางกิจกรรมการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน โดยใหมีการสาธิต และฝก

ปฏิบัติสัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 คาบเรียน 

 

   

4914301 การพัฒนาสุขภาพชุมชน   2(2-0-4) 
 Community Health Development  
  หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน ศึกษาวิเคราะหโครงสรางสังคมไทย 

การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชน การจัดลําดับปญหาสุขภาพชุมชน องคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอการพัฒนาสุขภาพชุมชน  วิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยประชาชนมีสวนรวม 

 

   

4914302 ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน   2(0-4-2) 
 Practice in Community Health Development  
  เลือกชุมชนตัวอยาง   นําหลักการทฤษฎีและวิธีการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนมา

ฝกปฏิบัติจริง 

 

   

4914303  สังคมวิทยาการสาธารณสุข   2(2-0-4) 
 Public Health Sociology  
  ความหมายและโครงสรางของสังคม ปจจัยและส่ิงแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอ

สุขภาพ ลักษณะการใหบริการสาธารณสุข และปญหาในการรับบริการของประชาชน 

 

   

4914304 หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 Fundamental Public Health Administration  
  ศึกษาปรัชญาและหลักการบริหารที่ใชในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน 

การจัดองคกร การจัดบุคลากร  การอํานวยการ และการควบคุมงาน ประวัติการสาธารณสุข 

ระบบสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุข และมาตรการแกไขปญหาสาธารณสุข รวมทั้งการ

นํากฎหมายสาธารณสุขมาใชในการบริหารงานสาธารณสุข 

 

   

4914501  ทันตสุขภาพ     2(2-0-4) 
 Dental Health  
  ความสําคัญของสุขภาพปากและฟน โครงสราง และหนาที่ของฟน อันตรายจากการใช

ฟนผิดหนาที่ โรคเหงือก โรคฟน ปญหาทันตสุขภาพ อาหารบํารุงเหงือกและฟน การแปรงฟนที่

ถูกวิธี การใชสารฟลูออไรดปองกันฟนผุ การใสฟนปลอมและการรักษาฟนปลอม  การดูแล

สุขภาพปากและฟน  ทันตสุขศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4914801 การเตรียมฝกประสบการณอาชีพทางสาธารณสุขชุมชน 2(90) 
 Preparations for Field Experience in Community  Health  
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทางสาธารณสุข

ชุมชน ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอยางย่ิงจริยธรรมในอาชีพ 

 

   

4914802  การฝกประสบการณอาชีพทางสาธารณสุขชุมชน 5(450) 
 Field Experience in Community Health  
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต 

ใชในงานสาธารณสุขชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 

   

4914901 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข    2(0-4-2) 
 Special Problems in Public Health  
  ศึกษาปญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจ  และความถนัดของ

ผูเรียนภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารย  

 

   

4914902 การสัมมนาอนามัยการเจริญพันธุ 2(1-2-3) 
 Seminar in Reproductive Health  
  ศึกษาคนควาความกาวหนาของอนามัยการเจริญพันธุ จัดทําบทความวิเคราะหสรุป

ความรู  นําเสนอ และอภิปราย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสงเสริมอนามัยการเจริญ

พันธุ 

 

   

4933501 ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 
 Theory of Thai Traditional  Medicine  

 ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ

การแพทยแผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเช่ือและวิถีชีวิตที่เ ก่ียวกับ

การแพทยแผนไทยและวัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองครวมท่ีเปนการดูแลสุขภาพ

ผสมผสานท้ังทางรางกาย  จิตใจ ปญญา และสังคม คุณธรรมและจริยธรรมแพทยแผนไทย 

ไหวครูแบบแผนไทย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีการแพทยแผนไทย และการนําการแพทย

แผนไทยไปใชในงานสาธารณสุข ศัพทพื้นฐานที่ใชในการแพทยแผนไทย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4933503 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 
 Thai Traditional  Pharmaceutical  and Medicine  

 หลักเภสัช 4  ปญหาการใชเภสัชวัตถุในทองถ่ิน ศิลปะของการใชยาสมุนไพรที่ใชใน

งานสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญประจําบานแผนไทย และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  

กิจ 4 ประการ (รูที่ต้ังที่แรกเกิดของโรค รูจักช่ือโรค รูจักยารักษาโรค รูจักยาอยางใด

รักษาโรคชนิดใด)  การนําหลักเวชกรรมมาใชแกไขปญหาสุขภาพในระดับพื้นฐาน โดยโดย

เปรียบเทียบเวชกรรมแผนไทยกับแผนปจจุบัน ศัพทพื้นฐานท่ีใชในเภสัชกรรมและเวชกรรม

แผนไทย 

 

   

4933504 การนวดไทย 1 3(2-3-6) 
 Thai Massage 1  

 ประวัติและความสําคัญของการนวดแผนไทย กายวิภาคศาสตร ทฤษฎีเสนสิบ การ

ตรวจทางหัตถเวช การนวดแบบราชสํานัก การนวดแบบเชลยศักด์ิ และการนวดฝาเทา การ

พอก การประคบ และการอบไอน้ําดวยยาสมุนไพร การดัดตน ธรรมชาติบําบัด ขอหามและขอ

ปฏิบัติตามทฤษฎีแพทยแผนไทย  การนําหลักหัตถเวช  มาใชแกไขปญหาสุขภาพใน

ระดับพื้นฐาน ศัพทพื้นฐานที่ใชในการนวดไทย 
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แขนงวชิาอนามัยสิง่แวดลอม (492) 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4922301 การสุขาภิบาลอาหาร 2(2-0-4) 
 Food Sanitation  
  ความหมาย และความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร  การจัดการสุขาภิบาล

อาหาร การปนเปอนของอาหารและโรคที่เกิดจากอาหารเปนส่ือ มาตรฐานของอาหารและ 

ผลิตภัณฑอาหาร กฎหมายเก่ียวกับอาหาร 

 

   

4923301 การสุขาภิบาลอาคารที่พักอาศัยและสถาบัน 2(2-0-4) 
 Residential Buildings and Institutes Sanitation  
  ความหมาย และความสําคัญของอาคารที่พักอาศัยและสถาบัน การจัดการสุขาภบิาล

อาคารที่พักอาศัยและสถาบันตาง ๆ กฎหมายเก่ียวกับอาคารที่พักอาศัย และสถาบนั 

 

   

4923302 การควบคุมแมลงและสัตวแทะ 2(2-0-4) 
 Entomology and Rodent Control  
  ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิตของแมลงและสัตวแทะ โรคที่เกิดจากแมลงและสัตว

แทะ  การควบคุมปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวแทะ 

 

   

4923303 การจัดการน้ําและน้ําเสียในชุมชน 3(3-0-6) 
 Water and Waste water Management  
  ความหมายและความสําคัญของนํ้า วัฏจักรน้ํา  การจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค คุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค แหลงกําเนิดของน้ําเสีย ลักษณะของน้ําเสีย   

การปรับปรุงคุณภาพน้ํา   คุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดตาง ๆ  มลพิษทางน้ํา 

 

   

4923304 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Solid waste and Hazardous waste Management  
  ความหมาย แหลงกําเนิดของมูลฝอยและของเสียอันตราย ชนิด การเก็บรวบรวม 

การขนสง วิธีการกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การนํากลับมาใชประโยชน  ปญหา

หรืออุปสรรคในการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย   

 

   

4923401 การส่ือสารและประชาสัมพันธทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Communication and Public Relations in Health  
  ความหมายและความสําคัญของการส่ือสาร และการประชาสัมพันธที่มีตอการ

พัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข ปรัชญาและองคประกอบของการประชาสัมพันธ

กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ความคิดสรางสรรค และรูปแบบและวิธีการส่ือสาร 

ในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4923501 การควบคุมมลพิษทางอากาศ   2(2-0-4) 
 Air Pollution Control  
  ความหมาย แหลงกําเนิด ชนิด ปญหาท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ  การปองกัน 

ควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 

   

4923502 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย  3(2-2-5) 
 Safety Audit and Inspection Technique  
  เทคนิคในการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทํางานดานระบบไฟฟา 

อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณเก่ียวกับความปลอดภัยและบุคลากร ใหอยูในมาตรฐานความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติการตรวจการตามแผนความปลอดภัย วิธีการ

คนหาสาเหตุอุบัติภัยจากการทํางาน  การรายงานและการปรับปรุงแกไข 

 

   

4923503 อัคคีภัยและการปองกัน    3(2-2-5) 
 Fire Protection and Control  
  ความหมายของอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัย สาเหตุของอัคคีภัย แหลงกําเนิด

อัคคีภัย ผลเสียและอันตรายจากอัคคีภัย เคมีของไฟและการสันดาป การเกิดปฏิกิริยา

ลูกโซ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย มาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัย อาคารและการทน

ไฟ การบริหารจัดการในการปองกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การใชเคร่ืองมือดับเพลิง

เคมีเบื้องตน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอยางอัตโนมัติ 

ระบบควบคุมควันไฟ ระบบการหนีอัคคีภัย การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย การฝก

หนีไฟ การวางแผนฉุกเฉิน กฎหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย  ปฏิบัติการฝกการ

วางแผนและปองกันอัคคีภัย  

 

   

4923504 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา  3(2-2-5) 
 Electric Safety  
  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับไฟฟา พลังงานไฟฟา ประเภทของไฟฟา ประโยชนของ

ไฟฟา อันตรายจากไฟฟา ชนิดของอุบัติภัยจากไฟฟา สาเหตุและการปองกันอุบัติภัยจาก

ไฟฟา ฟวส ฉนวนก้ันไฟฟา เคร่ืองตัดวงจร สายดิน สัญลักษณที่ใชในงานไฟฟา มาตรฐาน

ความปลอดภัยของไฟฟา การใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใหปลอดภัย การตรวจสอบไฟฟา

และอุปกรณไฟฟา การชวยเหลือและการปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติภัยจากไฟฟา 

หนวยงานท่ีเก่ียวกับไฟฟา ปฏิบัติการตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาเพ่ือความ

ปลอดภัย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4924501 ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง  2(1-2-3) 
 Traffic and Transportation Safety  
  ปญหาและสาเหตุของอุบัติภัยในการจราจรและการขนสง ชนิดของอุบัติภัยและ

การปองกันอุบัติภัยจากการจราจรและการขนสง ความปลอดภัยในการขนยายวัสดุ 

เทคโนโลยีการขนยายวัสดุ หนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจราจรและการขนสง 

การจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ

จราจรและการขนสงในสถานประกอบการ 

 

   

4924801 การเตรียมฝกประสบการณอาชีพทางอนามัยส่ิงแวดลอม 2(90) 
 Preparations for Field Experience in Environmental Health  
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทางอนามัย

ส่ิงแวดลอม ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  และการ

พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพนักอนามัยส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางย่ิง

จริยธรรมในอาชีพ 

 

   

4924802  การฝกประสบการณอาชีพทางอนามัยส่ิงแวดลอม 5(450) 
 Field Experience in Environmental Health   
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพื่อนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป

ประยุกตใชในงานอนามัยส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 

   

4924901 การศึกษาปญหาพิเศษทางอนามัยส่ิงแวดลอม 2(0-4-2) 
 Special Study in Environmental Health  
  ศึกษาปญหาในขอบเขตอาชีพทางอนามัยสิ่งแวดลอม   ตามความสนใจ    และ

ความถนัดของผูเรียนภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารย  

 

   

4924902 การสัมมนาอนามัยส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 
 Seminar in Environmental Health  
  ศึกษาคนควาความกาวหนาของอนามัยส่ิงแวดลอม จัดทําบทความวิเคราะหสรุป

ความรู  นําเสนอ และอภิปราย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสงเสริมอนามัย

ส่ิงแวดลอม 
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แขนงวชิาการแพทยแผนไทย (493) 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4933501 ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 
 Theory of Thai Traditional  Medicine  

 ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ

การแพทยแผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเช่ือและวิถีชีวิตที่เก่ียวกับ

การแพทยแผนไทยและวัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองครวมท่ีเปนการดูแล

สุขภาพผสมผสานท้ังทางรางกาย  จิตใจ ปญญา และสังคม คุณธรรมและจริยธรรมแพทย

แผนไทย ไหวครูแบบแผนไทย ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทฤษฎีการแพทยแผนไทย และการ

นําการแพทยแผนไทยไปใชในงานสาธารณสุข ศัพทพื้นฐานที่ใชในการแพทยแผนไทย 

 

   

4933502 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 
 Laws  and  Ethics for Thai Traditional Medicine  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนไทย 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ   เชน    กฎหมายคุมครองผูบริโภค   

กฎหมายเก่ียวกับวัตถุมีพิษและส่ิงเสพติด และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 

   
4933503 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 
 Thai Traditional  Pharmaceutical  and Medicine  

 หลักเภสัช 4  ปญหาการใชเภสัชวัตถุในทองถ่ิน ศิลปะของการใชยาสมุนไพรที่ใช

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญประจําบานแผนไทย และยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แหงชาติ  

กิจ 4 ประการ (รูที่ต้ังที่แรกเกิดของโรค รูจักช่ือโรค รูจักยารักษาโรค รูจักยาอยาง

ใดรักษาโรคชนิดใด)  การนําหลักเวชกรรมมาใชแกไขปญหาสุขภาพในระดับพื้นฐาน โดย

โดยเปรียบเทียบเวชกรรมแผนไทยกับแผนปจจุบัน ศัพทพื้นฐานท่ีใชในเภสัชกรรมและเวช

กรรมแผนไทย 

 

   

4933504 การนวดไทย 1 3(2-3-6) 
 Thai Massage 1  

 ประวัติและความสําคัญของการนวดแผนไทย กายวิภาคศาสตร ทฤษฎีเสนสิบ 

การตรวจทางหัตถเวช การนวดแบบราชสํานัก การนวดแบบเชลยศักด์ิ และการนวดฝา

เทา การพอก การประคบ และการอบไอนํ้าดวยยาสมุนไพร การดัดตน ธรรมชาติบําบัด 

ขอหามและขอปฏิบัติตามทฤษฎีแพทยแผนไทย  การนําหลักหัตถเวช มาใชแกไขปญหา

สุขภาพในระดับพื้นฐาน ศัพทพื้นฐานที่ใชในการนวดไทย 

 

  

 

 

 



 45 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4933505 การผดุงครรภไทย 2(1-2-3) 
 Thai Traditional Obstetrician  

 พฤติกรรมสุขภาพของมารดาและทารก การปรับเปล่ียน และการแกไขปญหา

พฤติกรรม การดูแลมารดาและทารกกอนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด ตามหลักการ

แพทยแผนไทย วิเคราะหวัฒนธรรมการคลอด การอยูไฟ และสายสัมพันธของคูครองใน

ครอบครัวไทย ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมารดาและทารก ศัพทพื้นฐานที่ใชในการผดุง

ครรภไทย 

 

   

4934501 การนวดไทย 2 3(2-3-6) 
 Thai Massage 2  

 การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อบําบัดโรค วิเคราะหขอดี ขอเสียของการนวดที่

มีผลตอสุขภาพ กฎหมายเบื้องตนที่เก่ียวกับการนวดไทย ศัพทที่ใชในการนวดไทย 

 

   

   

4933506 โภชนาการสําหรับแพทยแผนไทย 3(3-0-6) 
 Nutrition for Thai Traditional Medicine  

 ความสําคัญของอาหารตอชีวิตมนุษย ปญหาโภชนาการ การประเมินภาวะ

โภชนาการ ความรูเก่ียวกับโภชนาการในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน การบริโภคอาหารเพื่อดํารงสุขภาพ ไดแก โภชนาการตามหลักแพทย

แผนไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน โภชนาการทางเลือก ความสําคัญ หนาที่ และประโยชน

ของวัตถุอาหารสําหรับผูปวยโรคตางๆ อาหารแสลงโรค  

 

   

4933507 ภาษาตางประเทศเพ่ือการนวดไทย 3(3-0-6) 
 Foreign Language for Thai Massage  

 การสนทนาท่ัวไปในการดําเนินกิจการ การสนทนาเก่ียวกับการนวดตัว การ

สนทนาเก่ียวกับการนวดเทา การสัมภาษณลูกคา และการแนะนําขอควรปฏิบัติแกลูกคา  

 

   

4933508 สมุนไพรจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Herbs  

 ตัวยา รสตัวยา สรรพคุณของตัวยา การจําแนกรสตัวยา ยาปรุงสําเร็จ การ

ตรวจสอบตัวยาและรสยา 

 

   

4934502 การปลูกและขยายพันธุพืชสมุนไพร 3(2-3-6) 
 Cultivation and Propagation of Herbs  
 ความสําคัญ ชนิด และประโยชนของพืชสมุนไพร การคัดเลือกพันธุ การเตรียม

ดิน การปลูก การขยายพันธุ  การบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว และวิธีการจัดการหลังการเก็บ

เก่ียว  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4934503 การรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต 3(2-3-6) 
 South Local Wisdom Therapy   
 ภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยทองถ่ินภาคใต ความเชื่อและพิธีกรรมที่ใช

ปฏิบัติสืบทอดกันมา วิเคราะหขอดี ขอเสีย ขอหาม ขอปฏิบัติ และการจินตนาการใช

ศิลปะรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

   

4934504 การปรุงยาตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย 3(2-3-6) 
 Preparing Medicine from Thai Traditional  Pharmacy  
 ความสําคัญและหลักการปรุงยาใหตรงตามสมุฏฐานโรค การคัดเลือกและเก็บ

รักษาสมุนไพร เคร่ืองมืออุปกรณการปรุงยาและการบํารุงรักษา กรรมวิธีการปรุงยา

ตลอดจนการควบคุมคุณภาพยาตามหลักเภสัชกรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต    

 

   

4934505 การรักษาโรคดวยยาแผนไทย 3(2-3-6) 
 Disease Preservation  with  Thai Traditional  Medicine  
 การตรวจและวินิจฉัยโรคตามสมุฏฐานทฤษฎีการแพทยแผนไทย การนําตํารับ

ยาไทยและยาสามัญประจําบานแผนไทยมาใชในการรักษาใหตรงกับโรค  

 

   

4934506 ธรรมชาติบําบัด 3(2-3-6) 
 Natural Therapy  
 ความหมายและประวัติของธรรมชาติบําบัดประเภทตางๆ  วิธีการนําเอา

ธรรมชาติมาบํารุงสุขภาพ และบําบัดปองกันความเจ็บปวย ไดแก น้ํา ความรอน ความ

เย็น แสงแดด กล่ินหอม ดนตรี เคร่ืองด่ืมสมุนไพร อาหาร การอบ การประคบ การออก

กําลังกาย การสงเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต ส่ิงแวดลอม และหลักศาสนา 

 

   

4934801 การเตรียมฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 2(200) 
 Preparations for Field Experience in Thai Traditional  Medicine  
 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทาง

สาธารณสุขชุมชนโดยเนนการแพทยแผนไทย ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาส

ของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพ  โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงจริยธรรมในอาชีพ 

 

4934802 การฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 5(500) 
 Field Experience in Thai Traditional Medicine  
 ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป

ประยุกตใชในงานสาธารณสุขชุมชนโดยเนนการแพทยแผนไทยอยางมีประสิทธิภาพและ

กลมกลืน 
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กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
 

รหัสวิชา                          ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles of Business Administration  

  ศึกษาลักษณะพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของ

ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการ

บริหารธุรกิจในดานการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากร

มนุษย และการบริหารการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 

   
3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 3561205  หลักการบริหารธุรกิจ  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและแนวปฏิบติั

ของการจัดการธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ 

การทําแผนธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม การเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยการจัดทําธุรกิจจําลอง 

เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

 

  
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Economics  

  ศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและสังคมในดาน

ตาง ๆ ไดแก การบริโภค การผลิต ตลาด สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ตลอดจนแนวทางแกไขของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร 

(รหัส 490-499) 
  

       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร     ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

 1. กลุมวิชาบังคับรวม      (490 - - - - ) 

 2. กลุมวิชาสาธารณสุขชุมชน     (491 - - - - ) 

 3. กลุมวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม     (492 - - - - ) 

 4. กลุมวิชาการแพทยแผนไทย     (493 - - - -) 
 

 กลุมวิชาตาง ๆ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

 1.  วิทยาศาสตรการแพทย     (- - - -1- - ) 

 2.  พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา บุคลิกภาพและสังคม   (- - - -2- - ) 

 3.  การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ    (- - - -3- - )  

 4.  เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เก่ียวกับสุขภาพ   (- - - -4- - ) 

 5.  การดูแลสุขภาพ      (- - - -5- - ) 

 6.  การวัด การประเมินผล     (- - - -6- - ) 

 7.  ..................................................................   (- - - -7- - ) 

 8.  การฝกประสบการณอาชีพ     (- - - -8- - ) 

 9.  โครงการพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย    (- - - -9- - ) 
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

  18.1  การบริหารหลักสูตร 

  18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  18.3  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา 

  18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 องคประกอบที่ 1  การบริหารหลักสูตร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยองคประกอบการ

บริหารหลักสูตรประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. การคัดเลือกนักศึกษา (1) มีการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา 

(2) มีคณะกรรมการคัดเลือกท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และทองถ่ินมี 

 สวนรวม 

(3) มีนักศึกษาตามจํานวนท่ีตองการตามแผนและมีคุณสมบัติ ตามที่

 ระบุไว 

(4) มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. อาจารยผูสอน (1) มีระเบียบ/แนวปฏิบัติในการสรรหาอาจารยและพนักงานสาย

 สนับสนุน 

(2) มีระบบและกลไกในการจัดอาจารยผูสอนเขาสอนตรงตาม คุณวุฒิ  

 ความรู และ/หรือประสบการณ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

(3) มีการพัฒนาอาจารย 

(4) มีการประเมินการสรรหาและการจัดอาจารยเขาสอน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. อาจารยพิเศษ (1) มีระเบียบ/แนวปฏิบัติในการสรรหาอาจารยพิเศษ 

(2) มีระบบและกลไกในการจัดอาจารยพิเศษเขาสอนตรงตาม คุณวุฒิ  

 ความรู และ/หรือประสบการณ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

(3) มีระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

 พิเศษ 
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ตัวบงชี้ เกณฑ 

(4) มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยพิเศษ 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

4. แผนการเรียน (1) มีการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

(2) มีการแจงแผนการสอนตลอดหลักสูตรใหนักศึกษาทราบ 

(3) มีการเปดสอนตามแผนการเรียน 

(4) มีการประเมินแผนการสอน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน (1) มีแนวการสอนทุกรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบ 

(2) มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช เทคนิค

 และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

(3) ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

(4) มีการใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินประสิทธิภาพการสอน 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

6. การฝกประสบการณอาชีพ (1) มีแผนการจัดกิจกรรมการฝกประสบการณอาชีพ 

(2) มีขอมูลสารสนเทศแหลงฝกประสบการณอาชีพและคูมือการฝก

 ประสบการณอาชีพ 

(3) มีการปฏิบัติตามแผน 

(4) มีการประเมินการฝกประสบการณอาชีพการนิเทศนักศึกษา  

 และแหลงฝกประสบการณอาชีพ 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

7. การวัดผลและการประเมินผลการเรียน (1) มีระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

(2) มีผูรับผิดชอบกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบ 

(3) มีวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียน 

(4) มีการแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบเปนระยะ 

(5) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและ

 ประเมินผลการเรียน 
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องคประกอบที่ 2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน โดย

องคประกอบดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. ระบบสารสนเทศ (1) มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล 

(2) มีตํารา วารสารท่ีทันสมัยเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของ

 สถาบันอุดมศึกษา 

(3) มีระบบฐานขอมูลและการบริการสารสนเทศที่เอื้อ

 ประโยชนตอการใช 

(4) มีการประเมินระบบการใหบริการอยาง ตอเนื่อง 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ (1) มีระเบียบการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

(2) มีผูรับผิดชอบดูแลอาคาร  หองเรียน และหองปฏิบัติการ 

(3) มีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่เพียงพอและมีสภาพ

 พรอมใช 

(4) มีการประเมินผลการใชหองเรียนและ หองปฏิบัติการ 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. แหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน (1) มีการแสวงหาความรวมมือแหลงทรัพยากรการเรียนรูใน

 ทองถ่ิน 

(2) มีขอมูลสารสนเทศแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน 

(3) มีการนําแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ินมาใชใน

 การเรียนการสอน 

(4) มีการประเมินผลการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรูใน

 ทองถ่ิน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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องคประกอบที่ 3  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันรับผิดชอบการสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดย

องคประกอบดานการสนับสนุนและการใหคําปรึกษา ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. อาจารยที่ปรึกษา (1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

(2) มีแผนปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 

(3) มีการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา 

(4) มีการประเมินผลการดําเนินงานดานอาจารยที่ปรึกษา 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. การพัฒนานักศึกษา (1) มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

(2) มีผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ 

(3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 

(4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. ระบบการชวยเหลือนักศึกษา (1) มีหนวยงานรับผิดชอบดานการจัดหาทุนและระบบการกูยืมเพื่อ

 การศึกษา 

(2) มีนโยบายและแผนงานดานการชวยเหลือนักศึกษา 

(3) มีการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและ แผนงาน 

(4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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องคประกอบที่ 4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบการติดตามบัณฑิตและ

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยองคประกอบดานความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. การติดตามบัณฑิต (1) มีแผนการติดตามบัณฑิต 

(2) มีผูรับผิดชอบแผนการติดตามบัณฑิต 

(3) มีการดําเนินงานตามแผน 

(4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (1) มีแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

(2) มีผูรับผิดชอบแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

 บัณฑิต 

(3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน 

(4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง   

  หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

 

19. การพัฒนาหลกัสูตร 
 

 19.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเม่ือใชหลักสูตร

ผลิตบัณฑิต 1 รุน  

 19.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุก ๆ 5 ป 

 19.3 ดําเนินการแตงต้ังกรรมการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิและขอปรับปรุง 

 การปรับปรุงหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 18 มีนาคม 2552   ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผูทรงคุณวุฒิ  1. ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย (นายแพทยปราโมทย  เสถียรรัตน) 

    2. คณบดีคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล) 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ มีดังนี้ 

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ ขอปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร – ชื่อปริญญา – ปรัชญาของหลักสูตร - 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

เหมาะสม 

 คงเดิม 

2. แขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

ถาเพื่อผลิตนักวิชาการสาธารณสุข (การแพทยแผนไทย) 

เน้ือหาเหมาะสม แตถาเพื่อผลิตนักการแพทยแผนไทย เน้ือหา

นอยเกินไป โดยหลักสูตรนักการแพทยแผนไทย ถาจะใหเขา

ตามเกณฑที่ กรรมการวิชาชีพรับรอง ตองพิจารณา ดังนี้ 

2.1 จํานวนหนวยกิตในแตละประเภท  เวชกรรม เภสัชกรรม 

ผดุงครรภไทยและนวดไทย 

2.2 จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุม

วิชาชีพและฝกงาน 

2.3 จํานวนรายวิชา เน้ือหาและหนวยกิตของแตละรายวิชา 

2.4 อาจนับวิชาบังคับรวมบางวิชา เปนกลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

หรือ กลุมวิชาชีพได เชน วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของ

มนุษย วิชาการสงเสริมสุขภาพ วิชากฎหมายสาธารณสุขและ

นิติวิทยาศาสตร วิชาปญหาสุขภาพและการปองกัน 

2.5 วิชาฝกงาน 2 รายวิชา ตองดูเน้ืองานท่ีไปฝกวามีความ

สอดคลองกับเวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภไทยและนวดไทย

อยางไร 

ถาเปนไปได อยากใหทําหลักสูตรผลิตนักการแพทยแผน

ไทย เพราะ มีงานรองรับมากกวานักวิชาการสาธารณสุข

(การแพทยแผนไทย) โดยสถาบันการแพทยแผนไทยเตรียม

จัดต้ังโรงพยาบาลแพทยแผนไทย  (อาโรคยาศาล)  ใน

ยืนยันการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ เพื่อผลิตนักวิชาการสาธารณสุข

(การแพทยแผนไทย)  และตอไปในอนาคตจะพัฒนาหลักสูตรนัก

การแพทยแผนไทยตอไป 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ ขอปรับปรุง 

4. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือเทียบกับเกณฑ

ของ สกอ. ไดมาตรฐาน 

คงเดิม 

5. โครงสรางหลักสูตรแขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

รายวิชาบังคับ 

1. ลดจํานวนหนวยกิต รายวิชาการผดุงครรภไทย 

เหลือเพียง 2(1-2-3) 

2. เปล่ียนช่ือรายวิชา การนวดไทยพ้ืนฐาน เปนการ

นวดไทย 1 

3. เปล่ียนชื่อรายวิชา การนวดไทยเพ่ืออาชีพเปนการ

นวดไทย 2 และลดจํานวนหนวยกิต เหลือเพียง 

        3(2-3-6) 

4. รายวิชากฎหมายที่เก่ียวของกับการแพทยแผนไทย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาเลือกใหลด

หนวยกิตเหลือเพียง  2(2-0-4)  และจัดให เปน

รายวิชาบังคับ  

 

รายวิชาบังคับ มีจํานวน 6 รายวิชา ประกอบดวย 

4933501 ทฤษฎีการแพทยแผนไทย                   3(3-0-6) 

Theory of Thai Traditional Medicine  

4933502 กฎหมายที่เก่ียวของกับการแพทยแผนไทยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ                                 2(2-0-4) 

Laws  and  Ethics for Thai Traditional Medicine 

4933503 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย     3(2-3-6) 

Thai Traditional Pharmaceutical and Medicine 

4933504 การนวดไทย 1                                  3(2-3-6) 

Thai Massage 1  

4933505 การผดุงครรภไทย                   2(1-2-3) 

Thai Traditional Obstetrician   

4934501 การนวดไทย 2                                 3(2-3-6) 

Thai Massage 2  

6. โครงสรางหลักสูตรแขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 

ใหเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนเปนหนวยกิตละ 100 ชั่วโมง ทั้งวิชา

เตรียมฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทยและวิชาการ

ฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 

วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ  ปรับจํานวนช่ัวโมง ดังนี้ 

4934801 การเตรียมฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 

  2(200) 

  Preparations for Field Experience in Thai   

  Traditional Medicine 

4934802 การฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 5(500) 

  Field Experience in Thai Traditional  Medicine 



 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติคณาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ – สกุล นายวรพล  หนูนุน 

ตําแหนง อาจารย  
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท วท.ม.(การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประสบการณทํางาน 
   1. อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

   2. รองประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สงขลา 

   3. ที่ปรึกษาเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย (มภท.) ในสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาคใตตอนลาง 

   4. ที่ปรึกษาโครงการประสานพลังปญญาทองถ่ิน (ภาคใต) เพื่อการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน มูลนิธิเพื่อพัฒนา

การศึกษาไทย สํานักงานเลขานุการสภาการศึกษาไทย กทม. 
งานวิจัย 
   1. วิจัย "การพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชนของสถานีอนามัยในตําบลนาปะขอ" พ.ศ.2540 

   2. วิจัย "การพัฒนารูปแบบการใหแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน กรณีพื้นที่รับผิดชอบของ                  

สอ.หาดไขเตา" พ.ศ.2542 

   3. วิจัย "ตัวทํานายลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงคของประชาชนจังหวัดพัทลุง" พ.ศ.2545 

   4. วิจัย "หมูบานสรางสุขภาพตนแบบบานครองชีพ" พ.ศ.2546 

   5. วิจัย "ผลกระทบตอการจัดบริการสาธารณสุขจากการอยูเวรรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการของสถานีอนามัยในจังหวัด

พัทลุง" พ.ศ.2547 

   6. วิจัย "กระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ เพื่อสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ" พ.ศ.2548 

   7. วิจัย "ประเมินผลโครงการพัฒนานักวิเคราะหสถานการณทางการเงินและผลลัพธการจัดบริการสาธารณสุขระดับ

เครือขายหนวยบริการ (CUP) ในจังหวัดพัทลุง" พ.ศ.2548 

   8. วิจัย "กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพระดับอําเภอ: CUP เขาชัยสน จว.พัทลุง" (ป 2549) 

   9. วิจัยประเมินผล "การสรางหลักประกันสุขภาพแกประชน จว.พัทลุง ป 2545-2549" (ป 2549) 

   10. วิจัย "รูปแบบที่เหมาะสมในการนําระบบขอมูลสุขภาพไปใชประโยชนของ CUP เขาชัยสน จว.พัทลุง" (ป 2549) 

   11. วิจัย "การจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อบริหารเขตพื้นที่รอยตอในการรับบริการของประชาชนในระบบ UC จว.พัทลุง"      

(ป 2549) 

   12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเรียนรูและมีสวนรวม (Participatory Learning and Action Research)ไตรภาคีรวมพัฒนา

สุขภาพชุมชน จว.พัทลุง" (ป 2548-2550) 

   13. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเรียนรูและมีสวนรวม (Participatory Learning and Action Research) “พัฒนาเครือขาย

เพิ่มพูนพลังคนพิการ จว.พัทลุง” (ป 2549-2550) 

   14. วิจัย "พัฒนาระบบฐานขอมูลและแผนที่ศักยภาพ (EHM) คนพิการ จว.พัทลุง" (ป 2549-2550) 

   15. แบบแผนการรับเปนภาคีหุนสวนเพื่อรวมกันพัฒนาทองถ่ินของเครือขายสินธุแพรทอง (2551) 



 59 

ตํารา / เอกสาร 
   1. คูมือ "การดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพัทลุง" พ.ศ.2547 

   2. คูมือ "นักวิเคราะหสถานการณทางการเงินและผลลัพธการจัดบริการสาธารณสุขระดับเครือขายหนวยบริการ (CUP) ใน

จังหวัดพัทลุง" พ.ศ.2548 

   3. เอกสารประกอบการสัมมนา "การจัดการกําลังคนในยุคปฎิรูประบบสาธารณสุขของไทย" พ.ศ.2546 

   4. การประเมินผลไดในรูปคุณภาพชีวิตหรือในรูปอรรถประโยชน (Quality of Life Approach) พ.ศ.2545 

   5. แผนยุทธศาสตรสรางหลักประกันสุขภาพแกประชาชนจังหวัดพัทลุง ระยะปานกลาง 3 ป (ปงบประมาณ 2548-2550) 

พ.ศ.2547 
รายวิชาที่สอน 
   1. วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)  

   2. หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องตน (Fundamental Public Health Administration)  

   3. การสาธารณสุข (Public Health) 

   4. การศึกษารายกรณี (Case Study)  

   5. วิทยาการระบาด (Epidemiology)  

   6. วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค (Epidemiology and Principles of Disease Control)  

   7. เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Economics of Public Health)  

   8. สารสนเทศดานสุขภาพ (Information in Health)  

   9. การฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 

   10. กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร (Public Health Law and Forensic Medicine)  
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ – สกุล นางฤดีดาว  ชางสาน 

ตําแหนง อาจารย  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี            วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปริญญาโท            พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
รายวิชาที่สอน 

1. การปฐมพยาบาล 

2. วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. การอบรมเล้ียงดูเด็ก 

4. ยาและสารเสพติด 

5. โรคเด็กและการปองกัน 

6. สัมมนาการสงเสริมสุขภาพเด็ก 

7. การสาธารณสุข 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวนพมาศ  รมเกตุ 

ตําแหนง อาจารย  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี            วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ : การสงเสริมสุขภาพเด็ก)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปริญญาโท            ศบ.ม. (สรางเสริมสุขภาพ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ประสบการณทํางาน 
   2550 – 2551 เจาหนาที่ประจําโครงการเอดส สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่สงขลา 
งานวิจัย 
    การรับรูถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา 
ตํารา / เอกสาร 
รายวิชาที่สอน 

1. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2. สุขภาพส่ิงแวดลอม 

3. สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก 

4. การดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
บทความวิชาการ 
      วารสารศึกษาศาสตรเร่ือง “การรับรูถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา” 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ – สกุล นางสาวอมรภัค  ชูทอง 

ตําแหนง อาจารย  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี            วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปริญญาโท            วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผลงานทางวิชาการ  
1.   “การบําบัดนํ้าเสียเบื้องตนจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดยใชกระบวนการไฟฟาเคมี” สมาคมวิศวกรรมศาสตร ณ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ 

2.   “การบําบัดนํ้าเสียเบื้องตนจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดยใชกระบวนการไฟฟาเคมี” มหาวิทยาลัยทักษิณ            

(การประชุมวิชาการ) 
ประสบการณทํางาน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

2. มหาวิทยาลัยหาดใหญ (อาจารยพิเศษ วิชามนุษยกับส่ิงแวดลอม) 

3. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน) 
งานวิจัย 

1.   การบําบัดนํ้าเสียเบื้องตนจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดยใชกระบวนการไฟฟาเคมี 

    2.  การบําบัดนํ้าทิ้งชุมชนโดยใชน้ําหมักชีวภาพ 
รายวิชาที่สอน 

1. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2. การสุขาภิบาลอาหาร 

3. อนามัยส่ิงแวดลอมและหลักการสุขาภิบาล 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวศรีธยา  ฤทธิ์ชวยรอด 

ตําแหนง อาจารย  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี            วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาโท            วท.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอม)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
รายวิชาที่สอน 

1. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2. สุขภาพส่ิงแวดลอม 

3. การบรรเทาสาธารณภัย 

4. สวัสดิศึกษา 
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หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 

  ตามมาตรา  7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระบุวา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ดังกลาว  ไดเร่ิมดําเนินการเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ินดานการแพทยแผนไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2548  โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา  และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ไดรวมมือกับแพทยแผนไทยกลุมหนึ่งมีอาจารยจิตตะเสน 

เจริญ  เปนผูนํา  ดําเนินการประชุมปฏิบัติการรวมกันหลายคร้ัง  จนทําหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทยแผนไทยขึ้น   4  

หลักสูตร  ประกอบดวย  เภสัชกรรม  เวชกรรม  การนวดไทย  และการผดุงครรภไทย  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเสนอ

หลักสูตรทั้ง  4  หลักสูตรขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมคร้ังที่  2/2550  เม่ือวันที่ 3  

มีนาคม  2550  แตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีนโยบายท่ีจะจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยการแพทยแผนไทย”  จึงมอบหมายให

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพทําการวิจัยความตองการของทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา “ทองถ่ินมีความเห็นในระดับเห็นดวย

มากเพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีดานการแพทยแผนไทย”  

 

สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไข(เฉพาะแขนงวิชาการแพทยแผนไทย) 

1. เพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเนื้อหาของแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 3 รายวิชา ไดแก รายวิชาทฤษฎี

การแพทยแผนไทย (4933501) รายวิชาเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย (4933503) และรายวิชาการนวดไทย 1 (4933504) 

2. เพิ่มแขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 ของประทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. การศึกษาท่ัวไป 30 30 

2. เฉพาะดาน 84 93 93 

3. เลือกเสรี 6 6 6 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 129 
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- สําเนา - 

 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่      ๖๔๓ /๒๕๕๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)” 

.............................................................. 
 

  ดวยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด    ประชุม

ปฏิบัติการ “ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)” ในวันศุกร     ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒    และวัน

จันทรที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ใน

วันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึง

ขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 ๑. กรรมการอํานวยการ 
๑.๑     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    ประธานกรรมการ 

๑.๒    รองอธิการบดี (ดร.พรเลิศ  อาภานุทัต)    รองประธานกรรมการ 

๑.๓     คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

๑.๔     รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตรฯ    กรรมการ 

๑.๕ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรฯ  กรรมการ 

๑.๖ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ   กรรมการ 

๑.๗ ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ   กรรมการ 

๑.๘ ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ     กรรมการ 

๑.๙ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

๑.๑๐ หัวหนางานคลัง       กรรมการ 

๑.๑๑   หัวหนางานพัสดุ       กรรมการ 

๑.๑๒   ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    กรรมการและเลขานุการ  
 

หนาที่  ใหคําปรึกษา  แนะนํา อํานวยความสะดวก  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการ 

          ใหดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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๒.    กรรมการดําเนินงาน 
๒.๑   กรรมการฝายประสานงาน 
 ๒.๑.๑   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 

 ๒.๑.๒   รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 

 ๒.๑.๓   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 

 ๒.๑.๔   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

 ๒.๑.๕   รศ.ชาญชัย  เรืองขจร    กรรมการ 

 ๒.๑.๖   รศ.ทิพยวัลย  เรืองขจร    กรรมการ 

 ๒.๑.๗    นายเทพกร  พิทยาภินันท   กรรมการ 

 ๒.๑.๘    นางฤดีดาว  ชางสาน    กรรมการ 

 ๒.๑.๙    นางสาวเพ็ญมาศ นาคอุดม    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๐  นางสาวสุนิสา  ตะสัย    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๑  นางสาวอมรภัค ชูทอง    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๒  นายจิตตะเสน  เจริญ    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๓  นายศุภวิชญ  เทวมิตร    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๔  นายธีระพงศ  จุยมณี    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๕  นางรฐานันท  บุญเดช    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๖  นายสรรค  อัศโดดร    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๗  นายประดิษฐชาติ เดชบุญญาพิทักษ   กรรมการ 

 ๒.๑.๑๘  นายสมพร  ขุมทอง    กรรมการ 

 ๒.๑.๑๙  นางสาวจิตรวี  เชยชม    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑.๒๐ นางสาวอัมพิกา รัตนอุบล    กรรมการและผูชวยเลขาฯ 
 

 หนาที่  เตรียมการ วางแผน ประสานงานฝายตางๆ ติดตามงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 

๒.๒   กรรมการฝายเอกสาร 
 ๒.๒.๑   รศ.ชาญชัย  เรืองขจร      ประธานกรรมการ 

 ๒.๒.๒   นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ    กรรมการ 

 ๒.๒.๓   นางแดง  บุญมาศ    กรรมการ 

 ๒.๒.๔   นางอมรรัตน  ชูชื่น    กรรมการ 

 ๒.๒.๕   นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม    กรรมการ 

 ๒.๒.๖   นางสาวสมจิต  ขุนจนัทร    กรรมการ 

 ๒.๒.๗   นางสาวอัมพิกา รัตนอุบล    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่  จัดทําเอกสารประกอบการประชุม  



 67 

 

๒.๓   กรรมการฝายการเงินและรับลงทะเบียน 
 ๒.๓.๑   นางสาวจิตรวี  เชยชม    ประธานกรรมการ 

 ๒.๓.๒  นางสาวอมรภัค  ชูทอง    กรรมการ 

 ๒.๓.๓  นางสาวอัมพิกา  รัตนอุบล    กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ลงทะเบียนและทําบัญชีเบิกจาย 
 

๒.๔   กรรมการฝายสถานที่ 
 ๒.๔.๑   นางสาวนพมาศ รมเกตุ    ประธานกรรมการ 

 ๒.๔.๒  นายมูหัมหมัด  หวังกา    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่  จัดเตรียมคอมพิวเตอร โปรเจคเตอรพรอมจอ และบันทึกภาพกิจกรรม 
 

๒.๕   กรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๒.๕.๑   รศ.ชาญชัย   เรืองขจร    ประธานกรรมการ 

 ๒.๕.๒  นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม    กรรมการ 

 ๒.๕.๓  นางอมรรัตน  ชูชื่น    กรรมการ  

 ๒.๕.๔   นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ    กรรมการ 

 ๒.๕.๕   นางสาวอัมพิกา รัตนอุบล    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่  ประสานงานเก่ียวกับอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
 

๒.๖   กรรมการฝายจัดประชุม 
 ๒.๖.๑  รศ.ชาญชัย  เรืองขจร    ประธานกรรมการ 

 ๒.๖.๒  รศ.ทิพยวัลย  เรืองขจร    กรรมการ 

 ๒.๖.๓  นายวรพล  หนูนุน    กรรมการ 

 ๒.๖.๔  นางสาวจิตรวี  เชยชม    กรรมการ 

 ๒.๖.๕  นางสาวอัมพิกา  รัตนอุบล    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่  เชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเขารวมประชุมปฏิบัติการ 

  “ปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)” 
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๒.๗  ผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๗.๑ ผูทรงคุณวุฒิประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร 
   ๒.๗.๑.๑  อาจารยประกอบ อุบลขาว 

   ๒.๗.๑.๒  อาจารยสมวงศ อโณทัย 

   ๒.๗.๑.๓  อาจารยจํารูญ  วงศกระจาง 

     
 ๒.๗.๒  ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
  ๒.๗.๒.๑  ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย 

  ๒.๗.๒.๒  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหนคร 

  ๒.๗.๒.๓  ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล 

  

  ใหกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของงานตอไป  

ในการจัดประชุมทั้งสองคร้ังใชงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอื่น (คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร) 

รหัส ๒๐๑๕๖๐๔๗๐๑๗๐๐๐๐๑ ภายในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

 

ส่ัง   ณ  วันที่     ๕     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวิเศษ) 

             รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

พ.ศ. 2549 

------------------------------------- 

  เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ.2549 ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ.2549” 

  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

  ขอ 3 ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  “สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีเขาศึกษาตามโครงการการจัด

การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

  “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย 

  “ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย 

  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาดูแลสนับสนุน

ทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา 
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หมวดที่ 1 

การรับเขาศึกษาตอ 

 

  ขอ 5 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา 

       5.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

   5.1.1 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

   5.1.2 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

   5.1.3 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

   5.1.4 ไมเคยถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

   5.1.5 มีคุณสมบัติอื่นตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรือหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา 

  5.2  คุณวุฒิของผูสมัคร 

   ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และ ปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

  ขอ 6 การรับเขาเปนนักศึกษา 

  กําหนดการและวิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ขอ 7 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

  7.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียนแลว 

  7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 
หมวดที่ 2 

ระบบการศึกษา 
 

  ขอ 8 ระบบการจัดการศึกษา 

   8.1 การจัดการศึกษา ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูรอนโดยกําหนดระยะเวลา

ของแตละรายวิชาใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 

    8.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ใหจัดการเรียนการสอนเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน 

และภาคการศึกษาปลาย 

    8.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ใหจัดการเรียนการสอนเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน 

ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูรอน 

   8.2  “หนวยกิต” หมายความวา หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

           “ชั่วโมง” หมายความวา เวลาการจัดการเรียนการสอนท่ีไมนอยกวา 50 นาที 
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           โดยมีเกณฑในการกําหนดจํานวนหนวยกิต มีดังนี้ 

   8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาในช้ันเรียนไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาใหนับเปน 1 หนวยกิต 

   8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ภาคการศึกษาใหนับเปน 1 

หนวยกิต 

   8.2.3 รายวิชาการฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหนับเปน 

1 หนวยกิต 

 ขอ 9 กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 3 

การลงทะเบียน 
 

  ขอ 10 การลงทะเบียน 

    10.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการเรียนนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตอง

ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์การเปนนักศึกษาและถูกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียน 

   10.2 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหนักศึกษาย่ืน

เร่ืองขอผอนผันการลงทะเบียนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

   10.3 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเม่ือไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

   10.4 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   10.5 การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไปตามขอกําหนดของ

หลักสูตร 

   10.6 จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียน 

   นักศึกษาภาคปกติ ตองลงทะเบียนเรียน ไมตํ่ากวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษา

ปกติ และลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในฤดูรอน สวนนักศึกษาภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนไมตํ่ากวา 3 หนวย

กิต แตไมเกิน 12 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน  นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนสูงกวา หรือตํ่ากวาที่กําหนดไดในกรณีที่จําเปนหรือจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ให

มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียน 

   นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุกคร้ังนักศึกษาท่ีไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

 ขอ 11 การลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (pre-requiste) 

   นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับกอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเน่ืองมิฉะนั้นให

ถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปนโมฆะ 
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  ขอ 12 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

   12.1 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติและภายใน 

1 สัปดาห แรกของภาคฤดูรอนโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ถานักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาหลังจาก

ชวงเวลาดังกลาวจะไดรับการบันทึกผลการประเมินเปน  “W” 

   12.2 การขอยกเลิกรายวิชาตองกระทําใหเสร็จส้ินกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาหสําหรับการศึกษาภาคปกติ 

และภายใน 1 สัปดาหสําหรับภาคฤดูรอน 

 
หมวดที่ 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

  ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา 

   13.1 นักศึกษาภาคปกติ 

    13.1.1 หลักสูตรอนุปริญญา ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 12 ภาค

การศึกษาปกติ 

    13.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 16 

ภาคการศึกษาปกติ 

    13.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 

8 ภาคการศึกษาปกติ 

    13.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 20 

ภาคการศึกษาปกติ 

 

   13.2 นักศึกษาภาค พิเศษ 

    13.2.1 หลักสูตรปริญญา ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา และไมเกิน 18 ภาค

การศึกษา 

    13.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาและไมเกิน 24 

ภาคการศึกษา 

    13.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาและไมเกิน 12 

ภาคการศึกษา 

    13.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษาและไมเกิน 30 

ภาคการศึกษา 



 73 

 
หมวดที่ 5 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ และการสอบ 
 

  ขอ 14 การเรียน 

   นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 8 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลาย

ภาค ในกรณีทีนักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 ตองย่ืนคํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของ

การขาดเรียนท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาท่ี

มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผลการเรียนเปน “E”  หรือ  “F” 

  ขอ 15 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

   15.1 นักศึกษาจะตองฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไมครบถวน ใหถือ

วาการศึกษายังไมสมบูรณ 

   15.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบ และปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยและบุคลาการในหนวยประสบการณวิชาชีพอาจพิจารณาสงตัว

กลับ 

  ขอ 16 การสอบ 

   16.1 การสอบแบงเปน 3 ประเภท คือ การสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยให

คะแนนสอบปลายภาคต้ังแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 

   16.2 นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคตามเวลากําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปนจะตองย่ืนคําขอรองขอ

สอบท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนับต้ังแตวันสอบวิชานั้น หรือ อยางชาท่ีสุดภายใน 15 วัน นับแตวันเปดภาค

การศึกษาถัดไป การพิจารณาคํารองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง หากนักศึกษาไมย่ืนคํารอง

ภายในกําหนดหรือคณะกรรมการพิจารณาแลวไมอนุญาตใหสอบ ใหผูสอนปรับคะแนนปลายภาคเปนศูนย และสงผลการ

ประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู 

   16.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เม่ือนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบให

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ แลวรายงานผลการพิจารณาตอ

มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้ 

   (1) ถาเปนความผิดประเภททุจริต หรือสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ  “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่

กระทําผิดหรืออาจพิจารณาส่ังพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

   (2)  ถาเปนความผิดอยางอื่นตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบใหลงโทษตามควรแก

ความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษตํ่าสุดของความประเภททุจริต 

   (3)   ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการสอบใหคณะกรรมการพิจารณาโทษ

นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น 

   (4)  การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําส่ังของมหาวิทยาลัยใหเร่ิมเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาที่กระทํา

ผิดนั้น ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกส่ังพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย 
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   (5)  นักศึกษาที่ถูกส่ังพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 
หมวดที่ 6 

การวัดและประเมินผล 
 

  ขอ 17 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

    17.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ   

 ระดับคะแนน   ความหมาย    คาระดับคะแนน 

  A   ดีเย่ียม (Excellent)    4.0 

  B+   ดีมาก (Very Good)   3.5 

  B   ดี (Good)    3.0 

  C+   ดีพอใช (Fairly Good)   2.5 

  C   พอใช (Fair)    2.0 

  D+   ออน (Poor)    1.5 

  D   ออนมาก (Very Poor)   1.0 

  E   ตก (Fail)     0.0 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมตํ่ากวา “D” ถา

นักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา  “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับ

คะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม ถา

ไดรับการประเมินผลตํ่ากวา  “C” เปนคร้ังที่สอง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

   17.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 

   ผลการศึกษา    ระดับการประเมิน 

   ผานดีเย่ียม    PD (Pass with Distinction) 

   ผาน    P (Pass) 

   ไมผาน    F (Fail) 

   ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมเติมขอกําหนดเฉพาะ และ

รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 

   รายวิชาที่ไดผลประเมิน   “F”  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม จนกวาจะสอบได 

  ขอ 18 สัญลักษณอื่น มีดังนี้ 

   Au (Audit) ใหสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับรวมหนวยกิตและผูลงทะเบียนไดปฏิบัติงานตาม

เกณฑที่ผูสอนกําหนด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดได ใหถือวาผูเรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้นและให

บันทึกผลการประเมิน เปน   “W” 

 



 75 

   W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาน้ัน โดยตองดําเนินการใหเสร็จ

ส้ินกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห ในภาคการศึกษาปกติและไมนอยกวา 1 สัปดาหในภาคฤดูรอน และ

ใชในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแลว 

   I (Incomeplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมสมบูรณเม่ือส้ินภาค

การศึกษา หรือใชสําหรับบันทึกรายวิชานักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยอนุญาตใหสอบ นักศึกษาท่ีได   “I”  จะตอง

ดําเนินการขอสอบประเมินผลเพื่อเปล่ียนระดับคะแนนใหเสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป การเปล่ียนระดับคะแนน  “I”  ให

ดําเนินการดังนี้ 

  (1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานไดตามเวลาที่กําหนดใหผูสอน

พิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จส้ินภายในภาคการศึกษา

ถัดไป หากไมสงผลการศึกษาตามกําหนดมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนผลการศึกษาเปน  “E” หรือ “F” ตามแตกรณี 

  (2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยอนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนดใหผูสอนปรับ

คะแนนสอบปลายภาคเปนศูนยและสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป 

  (3) นักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเปน “I” ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก “I” ในภาคการศึกษาถัดไป 

ตองชําระธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

  ขอ 19 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดรับผลการประเมินเปน “P” 

  ขอ 20 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษา

มาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลัง

ศึกษาอยู เวนแตเปนรายวิชาที่เคยสอบไดมาแลวในระดับอนุปริญญาเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาถึงวันเขาศึกษา 

  ขอ 21 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

   21.1 คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคิดเปนทศนิยม 2 ตําแหนง โดย

ไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉล่ีย 

   21.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว ใหนับหนวยกิตและคาระดับ

คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนคร้ังแรกเทานั้น 

 
หมวดที่ 7 

การขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

  ขอ 22 “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การยกเวนการเรียนรายวิชา”  หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือการศึกษาระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานซ้ึง

เน้ือหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเน้ือหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย และอยูในระดับ

เดียวกันมาใชโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก 
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   22.1 รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ตองสอบไดหรือเคยศึกษาแลวไมเกิน 

10 ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเร่ิมนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการเรียน หรือวันสุดทายท่ี

ศึกษา และผูที่จะขอโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองกระทําใหเสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาแรกของ

การศึกษาตามหลักสูตร 

   22.2 ผูมีสิทธิในการขอโอนผลการเรียน ไดแก 

    22.2.1 ผูที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมาแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปน

นักศึกษาแลวกลับเขาศึกษาในระดับปริญญา หรือปริญญาตรี ทั้งนี้จะตองมีผลการเรียนแตละรายวิชาไมตํ่ากวา  “D” หรือ 

“P” และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

    22.2.2 ผูที่ขอยายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีผลการเรียนแตละรายวิชาไมตํ่ากวา “D” 

หรือ “P” และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

    22.2.3 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

   22.3 ผูมีสิทธิในการยกเวนการเรียนรายวิชา ไดแก 

    22.3.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

    22.3.2 ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ /หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย และตองมีความรู

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับขอยกเวนรายวิชาระดับปริญญาตรี 

   22.4 เง่ือนไขในการยกเวนการเรียนรายวิชา 

    22.4.1 ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมตํ่ากวา “C”  หรือ “P” 

    22.4.2 การยกเวนการเรียนรายวิชาจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา

ตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามวิธีการประเมินของมหาวิทยาลัย 

    22.4.3 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาตอ โดยไมนําเง่ือนไขขอ 22.1 

และ 22.4.1 มาพิจารณาท้ังนี้ใหนับหนวยกิตหมวดการศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาโดยไมตองบันทึกผล

การเรียนเปนรายวิชา 

    22.4.4 จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนรวมแลวตองไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิตรวม

ขั้นตํ่าซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษา และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา 

   22.5 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่โอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ ดังนี้ 

    22.5.1 นักศึกษาภาคปกติใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 22 หนวยกิต เปน 1ภาคการศึกษา 

นักศึกษาภาคพิเศษใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 12 หนวยกิต เปน 1 ภาคการศึกษา 

    22.5.2 การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ 22.2.1 ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาท่ีเคยศึกษา

และมีผลการเรียนและนักศึกษาตามขอ 22.2.2 และขอ 22.2.3 ใหนับจํานวนภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 

  ขอ 23 นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนและขอยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 8 
การลาพักการศึกษา การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

  ขอ 24 การลาพักการศึกษา 

   24.1  นักศึกษาเขาใหมที่ขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษาแลว ไมสามารถย่ืนคํารองลาพักการศึกษาหรือรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

    24.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

    24.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

    24.1.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถศึกษาตอไปใหไดผลดีได 

    24.1.4 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

   24.2  การลาพักการศึกษาทุกคร้ังตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาลาพักการ

เรียนเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย 

   24.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา 

  ขอ 25 การลาออกและการพนสภาพการศึกษา 

   25.1 การลาออกจะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

   25.2 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีตอไปนี้ 

    25.2.1 นักศึกษาปกติ 

     25.2.1.1 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เม่ือส้ินภาค

การศึกษาปกติภาคที่ 2 นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน หรือมีผลการประเมินไดรับคาคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือส้ินภาค

การศึกษาปกติ ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, และท่ี 20 นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษาน้ัน

มีผลการเรียน “I” ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน 

     25.2.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนด แตไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ตํ่ากวา 1.80 

     25.2.1.3 มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาครบ 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันใน

กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป ครบ 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร3 ป ครบ 16 ภาคการศึกษาปกติ

ติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และครบ 20 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป และไดคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 

    25.2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ 

     25.2.2.1 ผลการประเมินไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา 1.80 เม่ือภาคการศึกษาท่ี 4 

นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป และหลักสูตร 3 ป และเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 7 นับต้ังแต เร่ิมเขาเรียน 

ในกรณีหลักสูตร 4 ป  และเมื่อส้ินภาคการศึกษาท่ี 10 นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน ในกรณีหลักสูตร 5 ป นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน ใน

กรณีทีภาคการศึกษาน้ันมีผลการเรียน “I” ใหคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนน 

     25.2.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดแตไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ตํ่ากวา 1.80 
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    25.2.2.3 มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาครบ 5 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป ครบ 7 ป 

กรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ป ครบ 9 ป ในกรณีทีเรียนหลักสูตร 4 ป และครบ 11 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป และไดคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00  

    25.2.2.4  ไดระดับคาธรรมเนียมรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพตํ่ากวา  C  เปนคร้ังที่ 2 

   25.3  ไมชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

   25.4  ประพฤติปฏิบัติตนไมถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยวินัยนักศึกษา 

 
หมวดที่ 9 

การสําเร็จการศึกษา 
 

  ขอ 26 การขอรับและอนุมัติอนุปริญญา ปริญญา 

   26.1 นักศึกษาท่ีจะมีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญา ปริญญา ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและผานเกณฑอื่น

ตามขอกําหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรต้ังแต 2.00 ขึ้นไป และมี

ระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนผูไดรับการเทียบโอนรายวิชา 

   26.2 ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอรับอนุปริญญา ปริญญา ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 

30 วัน นับแตวันเปดเรียนของภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษา คาดวาจะสอบไดหนวยกิตครบถวนตามหลักสูตร 

   26.3 นักศึกษาจะตองไมมีพันธะใด ๆ ตอมหาวิทยาลัย จึงจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขอรับอนุปริญญา 

ปริญญา 

   26.4 นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอช่ือใหไดรับอนุปริญญา ปริญญา จะตองเปนผูที่มีความประพฤติที่ไม

ขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยวินัยนักศึกษา 

   26.5 นักศึกษาตองทํากิจกรรมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   26.6 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัติการใหอนุปริญญา 

  ขอ 27 การใหปริญญาเกียรตินิยม 

   27.1  คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม มีดังนี้ 

    27.1.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป   เม่ือเรียนครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดคาระดับคะแนนสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะ

ไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

    ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไม

นอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 

3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับคาคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไปและเรียนครบ

หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับสอง 
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  27.1.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตํ่ากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “F” ตามระบบไมมีคาระดับ

คะแนน และไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน 

  27.1.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ป  ไมเกิน 8 ภาคการศึกษา

ปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 5 ป 

   นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 8 ภาคการศึกษา 

สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 17 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 5 ป 

  27.2 คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปน 

ผูมีความประพฤติ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

 
หมวดที่ 10 
บททั่วไป 

 

  ขอ 28 ใหมีอาจารยที่ปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปล่ียนรายวิชา การ

เพิ่มถอนรายวิชา 

  ขอ 29 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใหนําผลการ

ประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  ขอ 30 ใหมีการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 

  ขอ 31 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี มีอํานาจส่ังการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับขอบังคับ และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่   1  เมษายน   พ.ศ.  2549 

                                                                                    

                                                                   
        (นายอรัญ   ธรรมโน) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจดัการศึกษา ระดับอนุปรญิญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

  พ.ศ. 2549  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

------------------------------------ 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมาหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2549  ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในสภาพปจจุบัน อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 18 (2) (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จึง

กําหนดขอบังคับไวตอไปนี้ 

  ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   

  ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปน้ีขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

   “การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course System)”  หมายความวาการศึกษาที่กําหนดให

นักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตร 

  ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปน้ี เปน ขอ 8.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

   “ขอ 8.3  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชาได  โดยการนับภาคการศึกษา กําหนดให

นับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่เรียนตอเนื่องกันตามแผนการเรียนระหวาง 19 -22 หนวยกิต  สําหรับนักศึกษาภาค

ปกติเปนหน่ึงภาคการศึกษา และระหวาง 9 – 12 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษเปนหนึ่งภาคการศึกษา  ยกเวนใน

ภาคการศึกษาสุดทายที่สามารถมีจํานวนหนวยกิตนอยกวาที่กําหนดได ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบเรียนคร้ังละ

รายวิชาจะตองมีจํานวนช่ัวโมงเรียนตอหนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาท่ีเม่ือ

เทียบเคียงกับระบบการศึกษาปกติและจะตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา” 

  ขอ 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 12.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

   “ขอ 12.3 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชาจะตองกระทําการเพิ่ม ถอนและยกเลิก รายวิชาให

เสร็จส้ินภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษา” 

  ขอ 6 ใหเพิ่มความตอไปนี้ในขอ 18  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 

   “IP  (In  Progress)   ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเน่ืองอยูและยัง

ไมสามารถประเมินผลในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  นักศึกษาท่ีไดรับ
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      ประกาศ   ณ   วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.2550 

 

                                                                           
       (นายอรัญ   ธรรมโน) 

      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 



สมอ. 02 
แบบรายงานขอมูลการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 

ก. ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถาบัน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

2. ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

                                     (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor  of  Science Program in Public Health Science 
 

3.    ชื่อปริญญา     (ภาษาไทย)    วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

                                     (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science (Public Health Science) 

 อักษรยอปริญญา  (ภาษาไทย)   วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

                               (ภาษาอังกฤษ)   B.S. (Public Health Science) 
 

   เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ.............. อยูระหวางดําเนินการ..................................พ.ศ..................... 

   เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

   ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ.เม่ือ............................................. 
 

       4.  รูปแบบของหลักสูตร 

   4.1  รูปแบบ 

    หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

    หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป 

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 

   อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 

 4.2  ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................................................. 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)............................................ 

 4.3  การรับผูเขาศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

4.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

   เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน ............................................................................................................................ 

   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน  ........................................................................................ 

................................................................................................................................................... 



  เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน 

   รูปแบบของการรวมมือ 

   รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

   รวมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่นเปนผูใหปริญญา 

   รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 

  4.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................... 
 

         5. สภาพของหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม   กําหนดเปนคร้ังแรก เดือน .................................... 

 หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปดคร้ังแรก เดือน มิถุนายน 2552 

 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 2549) 

    เร่ิมใชมาต้ังแตปการศึกษา  2550 

 ปรับปรุงคร้ังสุดทายเม่ือปการศึกษา    - 
 

         6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากล่ันกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุมคร้ังที่ 3/2552 

 เม่ือวันที่  28   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมคร้ังที่ 4 / 2552 

 เม่ือวันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 

 ข. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

  สอดคลองกับ ปรัชญาการอุดมศึกษา 

  สอดคลองกับ ปรัชญาของสถาบันฯ 

   สอดคลองกับ มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

  สอดคลองกับ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา ..................................................................................... 

  เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ   (ระบุ)     

   1.  สามารถบริหารจัดการดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนที่สอดคลองเชิงสากล 

   2. สามารถเปนนักวิชาการสาธารณสุขในแขนงวิชาตางๆ ไดตามความตองการของทองถ่ิน 

   2.  สามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได 

    3.  มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 

   4.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมและเปนพลเมืองดีของชาติ 
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  อื่น ๆ ะบุ) ..................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 
 

2. ระบบการจัดการศึกษา 

2.1 ระบบ 

   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ไมนอยกวา 16  สัปดาห 

   ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ……. สัปดาห 

  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ……..สัปดาห  

  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) ....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  มีภาคฤดูรอน   จํานวน  3   ภาค  ภาคละ  8  สัปดาห 

   ไมมีภาคฤดูรอน 
 

 3. การดําเนินการหลักสูตร 

 3.1 วัน – เวลาราชการปกติ 

   วัน – เวลาราชการปกติ 

  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  วันเสาร – วันอาทิตย 

  3.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

    ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือ  

 เทียบเทา หรืออนุปริญญา 

    มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดวยการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   มีเกณฑคุณสมบัติเฉพาะ (เชน เฉพาะนักบริหาร เฉพาะขาราชการ) 

 (ระบุ)................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................... 

  3.3 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร  35  คนตอป 

  3.4 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

    ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
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 4. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  129  หนวยกิต 

  แบบศึกษาเต็มเวลา   ใหศึกษาไดไมเกิน  16  ภาคการศึกษาปกติ 

             สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  6  ภาคการศึกษาปกติ 

  แบบศึกษาบางเวลา   ใหศึกษาไดไมเกิน  24  ภาคการศึกษา 

                                 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  10  ภาคการศึกษา 
 

 5. โครงสรางหลักสูตร 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หนวยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ  93 หนวยกิต 

   วิชาแกนพื้นฐาน 15 หนวยกิต 

  วิชาบังคบรวม                40 หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะแขนง             29 หนวยกิต 

   กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 9 หนวยกิต 

    หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หนวยกิต 
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6.จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 6.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

   
รหัสบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป 

3 9303 00123 03 7 อาจารย นายวรพล  หนูนุน สศ.บ. 

วท.ม. 

บริหารสาธารณสุข 

การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

2540 

2545 

3 9099 00608 84 1 อาจารย นางฤดีดาว  ชางสาน วท.บ. 

พย.ม. 

การพยาบาลและผดุงครรภ 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

2540 

2542 

3 8009 00025 80 5 อาจารย นางสาวศรีธยา  ฤทธิ์ชวยรอด วท.บ. 

วท.ม. 

สาธารณสุขศาสตร 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

2541 

2548 

3 9011 01269 63 1 อาจารย นางสาวนพมาศ  รมเกตุ วท.บ. 

ศบ.ม. 

วิทยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 

สรางเสริมสุขภาพ 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                        

2544 

2550 

3 9007 00165 14 9 2547 

2550 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

วิทยาศาสตรทั่วไป 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

วท.บ. 

วท.ม. 

นางสาวอมรภัค  ชูทอง อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7. เกณฑการวัดผล 

   เกณฑการวัดผล มี  2  ระบบ 

  1. ระบุคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
 ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน          คาระดับคะแนน     

 A   ดีเย่ียม (Excellent)   4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 

 B   ดี (Good)   3.0 

 C+  ดีพอใช (Fairly Good)  2.5 

 C   พอใช (Fair)   2.0 

 D+  ออน (Poor)   1.5 

 D   ออนมาก (Very Poor)  1.0 

 E     ตก (Fail)    0 
 

  เกณฑขั้นตํ่ารายวิชา (ถามี - ระบุ) ……………………………………………………………..................... 

      …………………………………………………………………………..……………………….................... 

       …………………………………………………………………………………….…………....................…. 

  เกณฑอื่น ๆ  (ถามี - ระบุ)  

รายวิชาเตรียมฝกประสบการณฯ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดคะแนนระดับตํ่า กวา “C” 

ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนใหม ถาไดผลการประเมินผลตํ่ากวา “C” เปนคร้ังที่ 2  ถือวาพน

สภาพการเปนนักศึกษา 
 

8. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  8.1 การสําเร็จการศึกษา 

  เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

    ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

     เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………................…….. 

      ………………………………………………………………………………..............…................... 

     ………………………………………………………………………………..............…................... 
 

9. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

    หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

    ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

 ก.  บริหารการเรียนการสอน ไดแก 

 -  จัดทําแผนการสอนตลอดหลักสูตรรายภาคเรียน และตรวจสอบโครงสรางรายวิชาและ 

           ปรับแผนการเรียนใหเหมาะสม 

  -  จัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑโดยเฉพาะอยางย่ิงมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ ตาม เกณฑ

      มาตรฐาน และมีประสบการณเหมาะสมเขาสอน 

  -  ประเมินผลการสอนของผูสอน กิจกรรมการสอน และการเรียนรูของนักศึกษา 



 ข.  ประเมินหลักสูตรเปนระยะ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

 ค.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 ก.  สํารวจแหลงทรัพยากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ที่สัมพันธกับการเรียนรูของนักศึกษาในโปรแกรม

ทรัพยากร เชน 

  -  จัดหาเอกสารตํารา ของจําลอง ของจริง ส่ืออีเลคโทรนิก ฯลฯ 

  -  จัดหาวัสดุพื้นฐานและวัสดุฝกใหเพียงพอ 

  -  จัดหาแหลงคนควา 

  -  วิทยากรที่จะใหความรูเพิ่มเติม 

 ข.  อาคารสถานท่ี หมายถึง ความพรอมของบริเวณที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงในเกณฑ

มาตรฐานมีไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองสัมมนา หองแสดงนิทรรศการ รวมทั้งหองพักผอนทํา

กิจกรรมดวย 

  ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

-  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาท่ีเพียงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 

 -  มีการจัดปฐมนิเทศ จัดการอบรมเสริมประสบการณ 

 -  มีกระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในดานการเรียน ทุนการศึกษา วัสดุยืมเรียน 

   ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระบุ) 

-  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาท่ีเพียงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 

-  มีการจัดปฐมนิเทศ จัดการอบรมเสริมประสบการณ 

-  มีกระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในดานการเรียน ทุนการศึกษา วัสดุยืมเรียน 

 ประเด็นอื่น ๆ (ระบุ) ………………………….....……………………………………….....................…… 

        ………………………………………………………………………………………………….................. 
 

  10.  การพัฒนาหลักสูตร 

  ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตร (ระบุ) 

  1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเม่ือใช

หลักสูตรผลิตบัณฑิต 1 รุน  

  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุก ๆ 5 ป 

 3.    ดําเนินการแตงต้ังกรรมการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
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  11.  กรณีที่ตองขอดุลพินิจของ   กกอ.      เน่ืองจากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    หรือมีความ

จําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดแก………………………………………...............................……… 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

………………………………………………………………………………………………………………..........................………. 

 

          รับรองความถูกตองของขอมูล 

 

       (ลงชื่อ) 

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวิเศษ) 

               ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วันที่……….เดือน…………………พ.ศ………..         
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สมอ. 08 
การปรับปรุงแกไขหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา สาธารณสขุศาสตร  ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2552 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
---------------------------------- 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

  เม่ือวันที่  10 มีนาคม  2551 

2.  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม 

  คร้ังที่  4/2552        เม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  2552 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เร่ิมใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา  2552 

   ต้ังแตภาคเรียนที่    1    ปการศึกษา  2552    เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

   1. เพื่อเพิ่มแขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

  2. เพิ่มรายวิชาเลือกดานการแพทยแผนไทย 

  3. ปรับเปล่ียนจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเนื้อหาบังคับใหเหมาะสมตามท่ีวิเคราะหหลังใชหลักสูตรไป

แลว 2 ปการศึกษา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา เดิม ปรับเปน 

4901302 การสงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 3(3-0-6) 

4902501 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 2(2-0-4) 

 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข  

 5.1 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร (รายละเอียดอยูในขอ 6) 

 5.2 เปล่ียนแปลงระบบการกําหนดรหัสวิชาใหสอดคลองกับการจัดระบบแขนงวิชาใหม 

 5.3 ปรับปรุงรายวิชาทั้งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน ตามเอกสารแนบ ตาราง

เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552) 



 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. การศึกษาท่ัวไป 30 30 30 

2. เฉพาะดาน 84 93 93 

3. เลือกเสรี 6 6 6 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 129 129 

หมายเหตุ  1)  แบบฟอรม 1 ฉบับ ใหใชกับการปรับปรุงแกไข 1 หลักสูตรเทานั้น 

     2)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเปนรายหลักสูตร ฉะนั้น การ  

ปรับปรุงแกไขในเร่ืองหนึ่ง หากมีผลกระทบตอหลักสูตรใดบาง มหาวิทยาลัย/สถาบันจะตอง

แจงใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบเปนรายหลักสูตรเชนกัน ยกเวน การเปด

รายวิชาเลือกเสรี 

  3)  ในกรณีที่การปรับปรุงแกไขมีจํานวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแกไขนั้นมีผลกระทบตอการ

เสนอขอมูลในเอกสารหลายแหง ควรจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุงใหมทั้งฉบับ 

 

 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 

 

       (ลงชื่อ) 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวิเศษ) 

  ตําแหนง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

  วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...................



เปรียบเทียบรายวิชาเกากับรายวิชาใหมในกลุมวิชาเนื้อหา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

หลักสูตร พ.ศ.2549 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 
1500201      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1                2(2-0-4) 

                 Thai for Communication  I 
                 ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด  การอาน

และการเขียน  โดยเนนการฟงและการอานเชิงวิเคราะหใหสามารถสื่อ

ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูความคิดที่ไดรับ

มาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค 

1500301    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
                  Thai for Communication 
                  การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน ใหสามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

1500202   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2                2(2-0-4) 

                 Thai for Communication II 
                 ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น โดยเนนการพูด และการเขียนแบบตาง ๆ 

 - ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น 

 

1500203    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 

                 English for Communication I 
                 ฝกทักษะดานการฟง พูดเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณตาง ๆ เชน  การทักทาย    การกลาวลา   การแนะนํา

ตัวเองและผูอื่น   การกลาวขอบคุณ การขอโทษ ฯลฯ การอานและ

การเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน เชน  การอาน

โฆษณาฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 

1500303   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  3(3-0-6) 
                 English for Communication 1 
                การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อติดตอในสถานการณตางๆ เพื่อสื่อความหมายใน

ชีวิตประจําวัน 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

1500204       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              2(2-0-4) 

                 English for Communication II 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

                    ฝกทักษะดานการฟง พูด เพื่อใหขอมูลและแสดง

ความคิดเห็นฝกทักษะการอานขอความเพื่อหาหัวขอเรื่อง การอาน

เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด รวมทั้งการเขียนขอความ

สั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 

1500304  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  3(3-0-6) 
                English for Communication 2  
                การฝกทักษะและกลวิธีการอานรวมทั้งการเขียนขอความ

สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารและฝกทักษะดานการฟง การพูดเพื่อใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็น 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

1500209     ภาษาจีนเบื้องตน                              2(2-0-4) 
                Chinese for Beginners 
สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาจีนมากอน 

                ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับ

ทักษะการฟงและพูดผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิต 

ประจําวัน ทักษะการเขียน   ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยค

งาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น  ๆ   สามารถ

สรุปและตอบคําถามได 

 - ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น 

 

1500210      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          2(2-0-4) 
                Chinese for Communication 
สําหรับผูเรียนภาษาจีนเบื้องตนหรือผูที่เรียนภาษาจีนในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว 

                ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  โดยเนน

การสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและการพูด ผูเรียนไดฝก

ทักษะภาษาในดานสถานการณตางๆ ทักษะการเขียน ฝกเขียน

ประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น

ทักษะการอานฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ  จากเอกสารจริง   

(Authentic Material) 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
                Chinese for Communication 
                การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น 1500211        ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                              2(2-0-4) 
                  Japanese for Beginners 
สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาญี่ปุนมากอน 

                  ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับ

ทักษะการฟงและพูด ผู เ ร ียนไดฝ กทักษะขั ้นพื ้นฐานที ่ใช ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน  ฝกเขียนตามคําบอกและเขียน

ประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหา ขอความสั้น  ๆ 

สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 

 

1500212   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร                 2(2-0-4) 
                 Japanese for Communication 
สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน  หรือผูที่เรียนภาษาญี่ปุน

ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว 

                 ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4อยางบูรณา  โดยเนนการ

สอนแบบสื่อสารสําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทักษะ

ภาษาในดานสถานการณตาง ๆ  ทักษะการเขียน ฝกเขียนประโยค

จากการพูดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะ

การอานฝกอานขอความในรูปแบบตาง  ๆ   จากเอกสารจริง 

(Authentic  Material) 

1500311   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6)  
                 Japanese for Communication 
                 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ของเดิมไมมี 1500313       ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
                  Malay for Communication  

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษามาเลย โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 
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- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 1500314       ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
                  Korean for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

ของเดิมไมมี 1500315       ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาพมา โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

1500205     สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา            2(2-0-4) 
                 Information for Study Skills and Research 
                ความหมาย  ความสําคัญของสารนิ เทศ  แหลง 

สารนิเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยและเขาถึง

แหลงสารนิเทศอื่น ๆ  วิธีการแสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมา

ใชเ พื ่อการศึกษาคนควาดวยตัว เองและการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ

ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

1500305      สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา               3(3-0-6) 
                  Information for Study Skills and Research 
                ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แหลง สารนิเทศใน

การศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยและเขาถึงแหลงสารนิเทศอื่น ๆ 

วิธีการแสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา

ดวยตัว เองและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการนําเสนอผล

การศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

 

1500213    ปรัชญาและศาสนา                           2(2-0-4) 
 Philosophy and Religion 
                 ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสัมพันธและ

ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เพื่อรูจักคุณคาที่แทจริง

ของปรัชญาและศาสนา รูจักลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนา

ตาง ๆ เชน ศาสนาพราหมณ  ฮินดู ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต และ

ศาสนาอิสลาม เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม ตลอดถึงการนํา

1510313   ปรัชญาและศาสนา                                3(3-0-6)  
 Philosophy and Religion 
                 ความหมาย องคประกอบ ประเภท การวิเคราะหปญหา

ของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาใหเห็นถึงความสัมพันธและ

ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เขาใจคุณคาที่แทจริงของ

ปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและหลักคํา

สอนของศาสนา ตาง ๆ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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2000202       สุนทรียภาพของชีวิต                              2(2-0-4) 
                     Aesthetic Appreciation 

ศึกษาและจําแนกขอตางในศาสตรทางความ

ง า ม  ค ว า มหม า ย ของส ุนทร ียภาพศาสตร เช ิงการค ิดก ับ

สุนทรียภาพศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการ

รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลปศิลปะดนตรี และ

ศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก 

ความคุนเคย และความซาบซึ้ง 

2000302   สุนทรียภาพของชีวิต                           3(3-0-6) 
              Aesthetic of Life 

ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอแตกตางของ

สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 

ความสําคัญของการรับรู กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น 

ศาสตรทางการไดยิน   และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  สูทัศนศิลป 

ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา 

ระดับการรําลึก ความคุนเคย และ ความซาบซึ้ง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

2500201    การคิดและการพัฒนาตน                         2(2-0-4) 
 Thinking and Self Development 
ศึกษาธรรมชาติของการคิด ทักษะการคิด กระบวนการ

คิดและการแกปญหาการศึกษาตนเองการประเมินและการพัฒนา

ตนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา

และการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน             3(3-0-6) 
                 Human Behavior and Self Development 

ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุ

ปจจัยแหงพฤติกรรม การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการ

พัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ของเดิมไมมี 2000306    ศิลปะในชีวิตประจําวัน                           3(3-0-6) 
                  Art in Daily Life 
                  ศิลปะในชีวิตประจําวัน  รสนิยม  องคประกอบทางศิลปะ

และหลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ และ

การออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน การ

สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 
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- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 

 

2500309    เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง                3(3-0-6) 
                 Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
                  ความหมายและคุณคาของชีวิต  หลักธรรมในการ

ดํารงชีวิต การฝกสติ  สมาธิ  การสรางศรัทธาและปญญา  การนํา

หลักธรรมมาใชในการปองกัน  แกปญหา  และการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2500202   วิถีไทย                                          2(2-0-4) 
                 Thai Living 
                 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอ

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครอง  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ภูมิปญญาทองถิ่น   ภูมิ

ปญญาไทย ปญหาสังคมไทย วิสัยทัศนดานเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองการปกครองตามวิถีแหง   ประชาธิปไตยการดําเนินชีวิต

แบบพอเพียงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2500302   วิถีไทย                                               3(3-0-6) 
                Thai Living 

ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย  วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและแนว

ทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษาทฤษฎีการ

พัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน

และทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

2500203 วิถีโลก                                           2(2-0-4) 
                 Global Society and Living 

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ

การปกครองของโลก ปญหาของโลก ยุคปจจุบัน การจัดระเบียบ

โลก สันติศึกษา สิทธิมนุษยชนตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยใน

สังคมโลก 

2500303         วิถีโลก                                               3(3-0-6) 
ความเปนมาของมนุษยชาติกับการสรางสรรคอารย

ธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคม

โลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและการแกปญหาของสังคมโลก 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยในสังคม

โลก ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อเปนความรู

พื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สมบูรณในสังคมแหงปญญาและขอมูล

ขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

2500204  มนุษยกับสิ่งแวดลอม                        2(2-0-4) 
                 Man and Environment 

ความหมาย  และความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบกายภาพ 

ร ะบบนิ เ ว ศและความหลากหลายทา งชี ว ภ าพ   กา ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติ    การมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 

การสงเสริมบํารุงรักษาคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม   ตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

2500304   มนุษยกับสิ่งแวดลอม                             3(3-0-6)  
                 Man and Environment 

ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

มลพิษตาง ๆ  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม   ปญหา

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษย แนวทางการแกปญหา และ

การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม การสงเสริมบํารุงรักษา 

ตลอดจนสรางแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ของเดิมไมมี 2500305  มนุษยกับสังคม                                     3(3-0-6) 
                 Man and Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย องคประกอบโครงสราง

และกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติ

ตางๆ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ มีตอวิ ถีชีวิตของมนุษย 

สถานการณตางๆ ในสังคมโลก  สังคมไทย  ดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและการปกครอง แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม

ปจจุบัน  

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

ของเดิมไมมี 

 

2500306  เศรษฐกิจพอเพียง                             3(3-0-6) 
               Sufficient Economy 

ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการ

ประกอบสัมมาอาชีพอนุพันธ 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 ของเดิมไมมี 

 

2500307   สันติศึกษา                                           3(3-0-6) 
                Peace Studies 

ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ

สันติภาพศึกษา ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในระดับครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 

ของเดิมไมมี 

 

2500308   การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น                    3(3-0-6) 
                  Study for Local Development    

ความหมาย  ความ สํ า คัญ  ความ เ ชื่ อ ม โย ง  และ

ความสัมพันธของทองถิ่น การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของ

เหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถิ่น และแนวทางในการแกไข

ปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและ

สังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณีศึกษา 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

ของเดิมไมมี 

 

2500310    กฎหมายในชีวิตประจําวัน                       3(3-0-6) 
                 Law in Daily Life 
                 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญของ

กฎหมายตอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของกฎหมาย หลักทั่วไป

อื่น ๆ ของกฎหมาย  หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

 

4000207     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
ศึกษาเ กี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล 

การจัดการและการใชงานขอมูล  การใชโปรแกรมระบบและ

โปรแกรมประยุกต เพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู  การ

สื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร   ระบบฐานขอมูลและ

4000307      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                 3(2-2-5) 
Information Technology for life 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพล 

และมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงาน

ขอมูล การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต  การสืบคนขอมูล 

การแสวงหาความรู  การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลอื่น ๆ  การเคารพสิทธิทางปญญา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

4000205     วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                  2(2-0-4) 
  Science for Quality of Life 
ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจต

คติเชิงวิทยาศาสตรกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ความหมายขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปน

องคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการ

ประเมินคุณภาพชีวิต 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(3-0-6) 
                  Science for Quality of Life 
                  ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติเชิง

วิทยาศาสตร กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร    ความหมาย

ขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐาน

ของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ

คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

4000206      การคิดและการตัดสินใจ                         2(2-0-4) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอยางมี

เหตุผล  การวิเคราะหขอมูลและการใชคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ

ในชีวิตประจําวัน 

4000306   การคิดและการตัดสินใจ                         3(2-2-5) 
                 Thinking and Decision Making 

กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ 

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการ

ตัดสินใจและการใชคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจใน

ชีวิตประจําวัน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

1000208    การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ            1(0-2-1)  
                 Exercise for Health 
                 ปฏิบ ัต ิก ิจกรรมการออกกําลังกายที ่เหมาะสม

เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกายและมีทักษะการ

ออกกําลังกายที่สามารถนําไปประยุกตใชสรางเสริมสุขภาพใน

การดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนเองและแนะนําชักจูงบุคคลอื่น

ไดดวย โดยใหเลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทที่สนใจ 

1000308   กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5) 
                Sports and Exercise for Health 
               หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่

เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกต

วิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายตามวิถี

ไทยและสากล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 4000309    ชีวิตกับพลังงาน                                    3(3-0-6) 
                 Life and Energy 
                ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน  รูปแบบของพลังงานและการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน 

 

ของเดิมไมมี 

 

4000311    อนามัยการเจรญิพันธุ                             3(3-0-6) 
                 Reproductive Health 
                ความหมาย  ความเปนมา  และขอบขายของอนามัย

การเจริญพันธุ สถานการณและแนวโนมดานอนามัยการเจริญพันธุ 

การเลือกคูครอง  การเตรียมแตงงาน  การแตงงาน  การสรางเสริม

สุขภาพครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  การเตรียมตัวเปนพอแม 

การดูแลสุขภาพแม ตลอดการตั้งครรภ คลอด หลังคลอด  และการ

ดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

ของเดิมไมมี 

 

4000312   อาหารและโภชนาการเบื้องตน            3(3-0-6) 
                Introduction to Food and Nutrition 

ความหมาย  ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ

ตอสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  ขอปฏิบัติการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะโภชนาการ ความตองการ

พลังงานและสารอาหารของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร หลักใน

การประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 
 

4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น            3(3-0-6) 
 Local Science 

บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ปฏิบัติการสํารวจทั่วไป  คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตางๆ 

แบบมีสวนรวม  นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการดําเนินงาน  ปฏิบัติการ

ตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะหและสรุปผล  สามารถนําผลที่ไดมาสราง

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 

ของเดิมไมมี 4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก                            3(3-0-6) 
 Earth System Science 

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความ

เชื่อมโยงขององคประกอบที่สําคัญของโลก  ไดแก  ดานธรณีวิทยา 

อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร  สมุทรศาสตร  รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ   ภัยพิบั ติทาง

ธรรมชาติ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

ของเดิมไมมี 4000315    สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life 

ความ รู เ บื้ อ งต น เ กี่ ย ว กับสาร เค มีและยา  รวม ถึ ง

เครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

กับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 4000316    สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
                  Environment in Daily Life 

ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

ดานน้ํา อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ 

และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับชีวิต การปองกัน

ผลกระทบ และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

ของเดิมไมมี  4000317  พืชพรรณเพื่อชีวิต                                 3(3-0-6)  
                  Plant for Life 

ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความ

หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืช

พรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษและการพัฒนา

พืชพรรณ   

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 

ของเดิมไมมี 4000318   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต                          3(3-0-6)  
                  Agriculture for Quality of Life 

ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การใช

ความรูทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว ประมง และการแปรรูปเพื่อ

ผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละเพื่อนันทนาการ มี

ความเขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรที่

ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 

 

4000319    สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน                     3(3-0-6) 
                  Mental Health in Daily Life 

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  ปญหา

สุขภาพจิตและการปองกันแกไข การวิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขา

กับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติ

และการปองกันแกไข การสงเสริมสุขภาพจิต 

 

 



เปรียบเทียบรายวิชาเกากับรายวิชาใหมในกลุมวิชาเนื้อหา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร(วิชาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตร พ.ศ. 2543 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
วิชาบังคับรวม(490) 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552) เหตุผล 

401302 การสงเสริมสุขภาพ                         2(2-0-4) 
 Health Promotion  
 ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพสวนบุคคล องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี 

ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดและกลยุทธ

การสงเสริมสุขภาพ 

4901302 การสงเสริมสุขภาพ                               3(3-0-6) 
 Health Promotion  
 ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแล

สุขภาพสวนบุคคล องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อ

และความเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดและกลยุทธการสงเสริม

สุขภาพ 

- ปรับหนวยกิตใหเหมาะสมตามที่วิเคราะห หลัง

ใชหลักสูตรไปแลว 2 ปการศึกษา 

 

4902501 อนามัยการเจรญิพันธุ                     3(3-0-6)  
                 Reproductive Health 
                 ความหมาย  ความเปนมา  และขอบขายของ

อนามัยการเจริญพันธุ ขอชี้วัดและสถานการณดานอนามัยการ

เจริญพันธุ การเลือกคูครอง การเตรียมแตงงาน การแตงงาน การ

สรางเสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัว

เปนพอ-แม การดูแลสุขภาพแมตลอดการตั้งครรภ-คลอด-หลัง

คลอด  และการดูแลและส ง เสริมสุขภาพลูกบทบาทของ

นักวิชาการสาธารณสุขในการดําเนินงานและพัฒนางานอนามัย

การเจริญพันธุ 

4902501 อนามัยการเจริญพันธุ                2(2-0-4)   
   Reproductive Health 
                  ความหมาย ความเปนมา และขอบขายของอนามัยการ

เจริญพันธุ ขอชี้วัดและสถานการณดานอนามัยการเจริญพันธุ การ

เลือกคูครอง การเตรียมแตงงาน การแตงงาน การสรางเสริมสุขภาพ

ครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวเปนพอ-แม การดูแล

สุขภาพแมตลอดการตั้งครรภ-คลอด-หลังคลอด และการดูแลและ

สงเสริมสุขภาพลูกบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการ

ดําเนินงานและพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ 

- ปรับหนวยกิตใหเหมาะสมตามที่วิเคราะห หลัง

ใชหลักสูตรไปแลว 2 ปการศึกษา 

 

 



 
เปรียบเทียบรายวิชาเกากับราวิชาใหมในกลุมวิชาเนื้อหา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน) 
หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

4912503 พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย      2(2-0-4) 
                Herbs and Thai Medicine 
                ความหมายและประโยชนของสมุนไพร ลักษณะของ

พืชสมุนไพรและการเรียกชื่อพืชสมุนไพร การปลูกและขยายพันธุพืช

สมุนไพร การเก็บพืชสมุนไพร การแปรสภาพและเก็บรักษาพืช

สมุนไพร การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในกรณีตาง ๆ  แนวคิดและ

หลักการเบื้องตนของการแพทยแผนไทย การประยุกตใชการแพทย

แผนไทยในชีวิตประจําวนั 

4912503  พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย          2(2-0-4) 
               Herbs and Thai Traditional Medicine 
                ความหมายและประโยชนของสมุนไพร ลักษณะของพืช

สมุนไพรและการเรียกชื่อพืชสมุนไพร การปลูกและขยายพันธุพืช

สมุนไพร การเก็บพืชสมุนไพร การแปรสภาพและเก็บรักษาพืชสมุนไพร 

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในกรณีตาง ๆ  แนวคิดและหลักการ

เบื้องตนของการแพทยแผนไทย การประยุกตใชการแพทยแผนไทยใน

ชีวิตประจําวัน 

- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหเหมาะสมและ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  

4914801  การเตรียมฝกประสบการณทางสาธารณสุข
ชุมชน                                                                      2(90) 
               Preparations for Experience in Community  
Health 
                จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออก

ฝกประสบการณทางสาธารณสุขชุมชน ในดานการรับรู ทักษะ 

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  และการพัฒนา

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งจริยธรรมในอาชีพ 

 

4914801 การเตรียมฝกประสบการณอาชีพทางสาธารณสุข
ชุมชน                                                                 2(90)   
      Preparations for Field Experience in Community  
Health 
             จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก

ประสบการณทางสาธารณสุขชุมชน ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะ

และโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งจริยธรรมใน

อาชีพ 

 

 

 

- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหเหมาะสมและ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายวิชาเลือกเพื่อสนองนโยบายการสงเสริม

การเรียนรูดานการแพทยแผนไทยของ

มหาวิทยาลัย 

ของเดิมไมมี 4933501      ทฤษฎีการแพทยแผนไทย                    3(3-0-6) 
Theory of Thai Traditional  Medicine 
ประวั ติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย 

ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทยแผนไทย  ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทย

แผนไทยและวัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เปนการ

ดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งทางรางกาย  จิตใจ ปญญา และสังคม 

คุณธรรมและจริยธรรมแพทยแผนไทย ไหวครูแบบแผนไทย ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการแพทยแผนไทย และการนําการแพทย

แผนไทยไปใชในงานสาธารณสุข ศัพทพื้นฐานที่ใชในการแพทยแผน

ไทย 

 

ของเดิมไมมี 

 

4933503  เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย           3(2-3-6) 
                Thai Traditional  Pharmaceutical  and Medicine 

หลักเภสัช 4  ปญหาการใชเภสัชวัตถุในทองถิ่น ศิลปะ

ของการใชยาสมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญ

ประจําบานแผนไทย และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ กิจ 4 

ประการ (รูที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค รูจักชื่อโรค รูจักยารักษาโรค รูจักยา

อยางใดรักษาโรคชนิดใด)  การนําหลักเวชกรรมมาใชแกไขปญหา

สุขภาพในระดับพื้นฐาน โดยโดยเปรียบเทียบเวชกรรมแผนไทยกับ

แผนปจจุบัน ศัพทพื้นฐานที่ใชในเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 

- เพิ่มรายวิชาเลือกเพื่อสนองนโยบายการสงเสริม

การเรียนรูดานการแพทยแผนไทยของ

มหาวิทยาลัย 

 

ของเดิมไมมี 4933504 การนวดไทย 1                                    3(2-3-6) 
               Thai Massage 1 
                ประวัติและความสําคัญของการนวดแผนไทย กาย

วิภาคศาสตร ทฤษฎีเสนสิบ การตรวจทางหัตถเวช การนวดแบบราช

สํานัก การนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวดฝาเทา การพอก การ

- เพิ่มรายวิชาเลือกเพื่อสนองนโยบายการสงเสริม

การเรียนรูดานการแพทยแผนไทยของ

มหาวิทยาลัย 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

 

 



เปรียบเทียบรายวิชาเกากับรายวิชาใหมในกลุมวิชาเนื้อหา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร (แขนงวิชาการแพทยแผนไทย) 

หลักสูตร พ.ศ.2549  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
 

หลักสูตร (พ.ศ. 2549) หลักสูตร (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

ไมมี 4933501    ทฤษฎีการแพทยแผนไทย               3(3-0-6) 
Theory of Thai Traditional  Medicine  

     ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย ปรัชญา

และแนวคิดพื้นฐานของการแพทยแผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและ

วัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เปนการดูแลสุขภาพ

ผสมผสานทั้งทางรางกาย  จิตใจ ปญญา และสังคม คุณธรรมและ

จริยธรรมแพทยแผนไทย ไหวครูแบบแผนไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย และการนําการแพทยแผนไทยไปใชในงาน

สาธารณสุข ศัพทพื้นฐานที่ใชในการแพทยแผนไทย  

 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4933502     กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทยและ   
               จรรยาบรรณวิชาชีพ                           2(2-0-4) 
 Laws  and  Ethics for Thai Traditional Medicine  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การแพทยแผนไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสนับสนุนและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพ   เชน    กฎหมายคุมครองผูบริโภค     กฎหมาย

เกี่ยวกับวัตถุมีพิษและสิ่งเสพติด และจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ  

 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 



หลักสูตร (พ.ศ. 2549) หลักสูตร (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม ไมมี 4933503       เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย    3(2-3-6) 
       Thai Traditional  Pharmaceutical  and Medicine  
 หลักเภสัช 4  ปญหาการใชเภสัชวัตถุในทองถิ่น ศิลปะของ

การใชยาสมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญประจํา

บานแผนไทย และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ กิจ 4 ประการ 

(รูที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค รูจักชื่อโรค รูจักยารักษาโรค รูจักยาอยางใด

รักษาโรคชนิดใด)  การนําหลักเวชกรรมมาใชแกไขปญหาสุขภาพใน

ระดับพื้นฐาน โดยโดยเปรียบเทียบเวชกรรมแผนไทยกับแผนปจจุบัน 

ศัพทพื้นฐานที่ใชในเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย  

 

ไมมี 4933504       การนวดไทย 1                           3(2-3-6) 
       Thai Massage 1  
   ประวัติและความสําคัญของการนวดแผนไทย กายวิภาค

ศาสตร ทฤษฎีเสนสิบ การตรวจทางหัตถเวช การนวดแบบราชสํานัก 

การนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวดฝาเทา การพอก การประคบ และ

การอบไอน้ําดวยยาสมุนไพร การดัดตน ธรรมชาติบําบัด ขอหามและ

ขอปฏิบัติตามทฤษฎีแพทยแผนไทย  การนําหลักหัตถเวช มาใชแกไข

ปญหาสุขภาพในระดับพื้นฐาน ศัพทพื้นฐานที่ใชในการนวดไทย 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4933505         การผดุงครรภไทย                           2(1-2-3) 
        Thai Traditional Obstetrician  
     พฤติกรรมสุขภาพของมารดาและทารกการปรับเปลี่ยน 

และการแกไขปญหาพฤติกรรม การดูแลมารดาและทารกกอนคลอด 

ขณะคลอด และหลังคลอด ตามหลักการแพทยแผนไทย วิเคราะห

วัฒนธรรมการคลอด การอยูไฟ และสายสัมพันธของคูครองใน

ครอบครัวไทย ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมารดาและทารก ศัพท

พื้นฐานที่ใชในการผดุงครรภไทย  

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 



หลักสูตร (พ.ศ. 2549) หลักสูตร (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม ไมมี 4934501        การนวดไทย 2                           3(2-3-6) 
        Thai Massage 2  
        การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อบําบัดโรค วิเคราะห

ขอดี ขอเสียของการนวดที่มีผลตอสุขภาพ กฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวกับ

การนวดไทย ศัพทที่ใชในการนวดไทย  

 

ไมมี 4933506        โภชนาการสําหรับแพทยแผนไทย    3(3-0-6) 
         Nutrition for Thai Traditional Medicine  
 ความสําคัญของอาหารตอชีวิตมนุษย ปญหาโภชนาการ 

การประเมินภาวะโภชนาการ  ความรูเกี่ยวกับโภชนาการในการ

ปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การ

บริโภคอาหารเพื่อดํารงสุขภาพ ไดแก โภชนาการตามหลักแพทยแผน

ไทยและภูมิปญญาทองถิ่น โภชนาการทางเลือก ความสําคัญ หนาที่ 

และประโยชนของวัตถุอาหารสําหรับผูปวยโรคตางๆ อาหารแสลงโรค 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4933507        ภาษาตางประเทศเพื่อการนวดไทย    3(3-0-6) 
       Foreign Language for Thai Massage  
   การสนทนาทั่วไปในการดําเนินกิจการ การสนทนาเกี่ยวกับ

การนวดตัว การสนทนาเกี่ยวกับการนวดเทา การสัมภาษณลูกคา 

และการแนะนําขอควรปฏิบัติแกลูกคา   

 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4933508          สมุนไพรจีน                           3(3-0-6) 
         Chinese Herbs  
          ตัวยา รสตัวยา สรรพคุณของตัวยา การจําแนกรสตัว

ยา ยาปรุงสําเร็จ การตรวจสอบตัวยาและรสยา  

 

 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 



หลักสูตร (พ.ศ. 2549) หลักสูตร (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม ไมมี 4934502      การปลูกและขยายพันธุพืชสมุนไพร    3(2-3-6) 
      Cultivation and Propagation of Herbs  
       ความสําคัญ ชนิด และประโยชนของพืชสมุนไพร การ

คัดเลือกพันธุ การเตรียมดิน การปลูก การขยายพันธุ  การบํารุงรักษา 

การเก็บเกี่ยว และวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   

 

 

ไมมี 4934503    การรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 3(2-3-6) 
     South Local Wisdom Therapy   
 ภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยทองถิ่นภาคใต ความเชื่อ

และพิธีกรรมที่ใชปฏิบัติสืบทอดกันมา วิเคราะหขอดี ขอเสีย ขอหาม 

ขอปฏิบัติ และการจินตนาการใชศิลปะรักษาโรคดวยภูมิปญญา

ทองถิ่น  

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4934504    การปรุงยาตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย    3(2-3-6) 
 Preparing Medicine from Thai Traditional  Pharmacy  
               ความสําคัญและหลักการปรุงยาใหตรงตามสมุฏฐานโรค 

การคัดเลือกและเก็บรักษาสมุนไพร เครื่องมืออุปกรณการปรุงยาและ

การบํารุงรักษา กรรมวิธีการปรุงยาตลอดจนการควบคุมคุณภาพยา

ตามหลักเภสัชกรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต    
 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

ไมมี 4934505       การรักษาโรคดวยยาแผนไทย               3(2-3-6) 
 Disease Preservation  with Thai Traditional Medicine    
การตรวจและวินิจฉัยโรคตามสมุฏฐานทฤษฎีการแพทยแผน

ไทย การนําตํารับยาไทยและยาสามัญประจําบานแผนไทยมาใชใน

การรักษาใหตรงกับโรค 

 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 



หลักสูตร (พ.ศ. 2549) หลักสูตร (พ.ศ. 2552) เหตุผล 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม ไมมี 4934506       ธรรมชาติบําบัด                           3(2-3-6) 
       Natural Therapy  
       ความหมายและประวัติของธรรมชาติบําบัดประเภท

ตางๆ  วิธีการนําเอาธรรมชาติมาบํารุงสุขภาพ และบําบัดปองกัน

ความเจ็บปวย ไดแก น้ํา ความรอน ความเย็น แสงแดด กลิ่นหอม 

ดนตรี เครื่องดื่มสมุนไพร อาหาร การอบ การประคบ การออกกําลัง

กาย การสงเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดลอม และหลักศาสนา  

 

 

ไมมี 4934801   การเตรียมฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย     
                                                                         2(200) 
 Preparations for Field Experience in Thai Traditional  
Medicine  
 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก

ประสบการณทางสาธารณสุขชุมชนโดยเนนการแพทยแผนไทย ใน

ดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และ

การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

จริยธรรมในอาชีพ  

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
 

 4934802    การฝกประสบการณดานการแพทยแผนไทย 5(500) 
    Field Experience in Thai Traditional Medicine  
 ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําความรูความสามารถ

รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต ใช ในงาน

สาธารณสุขชุมชนโดยเนนการแพทยแผนไทยอยางมีประสิทธิภาพและ

กลมกลืน 

- เปนการเพิ่มแขนงวิชาใหม 
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