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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program in Community Health  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)   
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)      
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Health)  
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.H. (Community Health)     
 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต         
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย          
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี    

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี            

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
            หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
   เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
    ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ในการประชุมครั้งที ่4/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข 

8.2 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการสุขาภิบาล 
ในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลระดับต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบล และ
องค์กรด้านสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน         

8.3 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการสุขาภิบาล 
ในหน่วยงานที่เป็นองค์กรด าเนินงานด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.4 นักวิชาการด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจ
ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
1 นายวรพล หนูนุ่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ ปร.ด. 

 
วท.ม. 

 
ส.บ. 

การพัฒนา 
สุขภาพชุมชน 
การวิจัยและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข 
บริหารงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 

2546 
 

2539 

2 นางสาวสุรตัน์สวดี แซ่แต ้
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2551 

3 นางสาวภัชชนก รัตนกรปรีดา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ม. 
 

วท.บ. 

สาธารณสุขชุมชน 
 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา ร่วมสบทบ 
กับ วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสริินธร
จังหวัดยะลา 

2553 
 

2545 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พย.ม. 
 

วท.บ. 

การพยาบาล 
อนามัยชุมชน 
การพยาบาล 
และผดุงครรภ ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2542 
 

2525 

5 นางสาวจิตรวี เชยชม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  
จุลชีววิทยา 
 
อุตสาหกรรมประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 

2545 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน ที่อยู่ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพ่ือความอยู่
รอด ส่งผลต่อแบบแผนการเจ็บป่วยของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้ านการดูแล
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่สูงขึ้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแล ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น 

ผลพวงจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้คนไทยมีอายุ
ยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากอดีตที่เกิดจากโรคติดต่อเป็นหลัก มาเป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรังในปัจจุบัน ซึ่งเกิด
จากการถดถอยของสมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสมของพฤติกรรมสุขภาพที่
ไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ และโรคมะเร็ง ฯลฯ รวมทั้ง
การพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุและความเครียด 
ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และมีเป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนสู่ Zero 
Waste Society ตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ลง ในขณะที่การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุขซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง คือการเพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย
สูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดรายจ่าย
ด้านสุขภาพของบุคคลในระยะยาว ซึ่งกลุ่มโรคไร้เชื้อ/โรคเรื้อรังดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย ซึ่ง
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาที่มนุษย์ประสบ

หรือเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งด้านความเป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิตที่สะดวกสบาย (sedentary life) จนเกิดเป็นการ
บริโภคนิยม (consumerism) และการนิยมวัตถุ (materialism) ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของ
สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การด าเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดความสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สังคมไทยที่เคย
เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กลายเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
นอกจากนั้นความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น ผู้ที่
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีกว่าย่อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมและการท างานในอาชีพ  

อีกทั้ง ในปัจจุบัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ได้มีผลบังคับใช้ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีการจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน  โดย 
ความตามมาตรา 3 ก าหนดไว้ให้ “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการ
บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ “การประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน” คือ การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ คือ (1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสาน
ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม (2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน (3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว และ (4) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือการส่งต่อ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต 
  



มคอ.2 6 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสาธารณสุข 
ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 และความตาม มาตรา 3 ใน พ.ร.บ.วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดและด าเนินกิจกรรม 
เชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้  

ทั้งนี้ได้ค านึงถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของ วรพล หนูนุ่น และคณะ (2559) ที่พบว่าความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นที่เป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังคงให้ความส าคัญในการมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่จะใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึงอนาคต
ที่จะมีกรอบการท างานเพ่ิมมากข้ึนในหน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน ตามกรอบแห่งมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ไว้ด้วย และควรให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกกลุ่มเพศ 
ตลอดจนการใช้แบบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเข้ามาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ตนเองมากขึ้นว่าถนัดอาชีพใด
ในอนาคต และเพ่ือเป็นตอบสนองต่อการเลือกเรียนด้วยเหตุผลใกล้บ้าน ย่อมสะท้อนความส าเร็จต่อวิสัยทัศน์
ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
หลักสูตร ได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จึงควรรักษาคุณลักษณะของหลักสูตรส่วน
ดังกล่าวนี้ไว้ และให้เพ่ิมความเข้มข้นในเรื่องการเรียนรู้จากชุมชน และการมีชุมชนเป้าหมายที่มีพันธะสัญญา
ต่อกันเพ่ือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ให้ชัดเจน  

จากการที่ผู้ต้องการศึกษาต่อทุกคนล้วนมีความมั่นใจว่าจบแล้วจะมีงานท า การปรับปรุงหลักสูตร
จึงต้องมีการเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสมรรถนะพร้อมใช้หลังส าเร็จการศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่นทักษะในเรื่อง
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ และทักษะในการส่งเสริมและป้องกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้นตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการส่งนักศึกษาออกไปสังเกตการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน 
รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้างสัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มากข้ึนด้วย  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ การ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพ่ือร่วมพัฒนา
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ชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย การวิจัยเพ่ือ
ความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่ วมปรับแก้
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ของท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงจึงก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึง
ความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มี 3 กลุ่มวิชาได้แก่ 
    (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้ตามความ

สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 
  



มคอ.2 8 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน” 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมา ยังมีคุณลักษณะของบัณฑิตบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่นับเป็นความจ าเป็นของหน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กล่าวคือหน่วยงานเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการ
ให้บริการสุขภาพต่อประชาชนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เน้นด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การ
บ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงเป็นองค์รวม ด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิด
โรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถท าการตรวจประเมินและการบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจ
ประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ  

กอร์ปกับได้รับค าเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มาอย่างต่อเนื่อง 
ดังผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ของ วรพล หนูนุ่น และคณะ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้คือ
เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรนี้มีความ
เหมาะสมที่จะเปิดสอน และมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
ตลอดจนมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ ด้านผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งหมดคิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสม และเมื่อจบแล้วคาดว่าจะมีงานท า และเกือบทั้งหมดมีความ
ต้องการรับบัณฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 97.1 โดยระบุว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และเม่ือมี พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 บังคับใช้แล้ว ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตของหน่วยงานดังที่
กล่าวมาได้ตรงและเหมาะสมกว่า จึงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยเพ่ิมความเข้มข้นของ
วิชาชีพให้เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ดังกล่าวแล้วในที่สุด 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของท้องถิ่น 
และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ 

1.3.2 จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์
สุขภาพชุมชน และปัจจัยก าหนด 

1.3.3 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น 

1.3.4 วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทาง ควบคุมก ากบั และประเมินผลแผนงาน
โครงการสาธารณสุขชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย
ความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3.5 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ  

1.3.6 มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาแนะน า
ฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนการด าเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ 

1.3.7 ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน 
1.3.8 พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 ปี  

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  แผนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนเป็นหลัก 

1.ส่งเสริมการท าวิจัยและบริการ 
   วิชาการในชุมชน 
2. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัด 
    การเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาออก

สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสุขภาพทั้งในหน่วย
บริการและในชุมชน ในช่วงเวลา
สะดวกของนักศึกษานอกชั้นเรียน 
หรือช่วงปิดภาคเรียน อย่างน้อย 
250 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร 

1. จ านวนงานวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการท่ีด าเนินการในชุมชน  

    และรว่มกับชุมชน 
2. จ านวนรายวิชาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ในการจัดการเรียนการสอน 
3. จ านวนเครือข่ายชุมชนที่มีความ

ร่วมมือกันกับหลักสูตร 
4. จ านวนนักศึกษาที่ออกสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สุขภาพทั้งในหน่วยบริการ
สาธารณสุขและในชุมชน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. แผนการพัฒนา  
    การบูรณาการการ

ส่งเสริมสุขภาพใน
รายวิชาภาคทฤษฎี 

    และภาคปฏิบัติ 

1. จัดให้รายวิชาที่ต้องใช้ภาคทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ เป็นรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในรายวิชาเดียวกัน 

2. การจัดการเรียนการสอนผ่าน
โครงงาน 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยการ
น านักศึกษาออกภาคสนามเพ่ือ
ปฏิบัติการบูรณาการการส่งเสริม
สุขภาพในพ้ืนที่จริง 

 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
รายวิชาเดียวกัน 

2. จ านวนโครงงานหรือกิจกรรมที่เน้น 
การส่งเสริมสุขภาพ 

3. จ านวนโครงการที่มีการออก
ภาคสนามเพ่ือปฏิบัติการบูรณาการ
การส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่จริง 

3. แผนการส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้น 

    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้แก่อาจารย์ผู้สอน 

2. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

3. ส่งเสริมการใช้ห้องเรียนเสมือนเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางและสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

5. ส่งเสริมการใช้แนวทางในการ
จัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ผ่านระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching)  

1. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการใช้ห้องเรียน
เสมือนรูปแบบต่าง ๆ 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. จ านวนโครงการที่มีการใช้แนวทาง
ในการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ผ่านระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) 

6. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่
มีการใช้แนวทางในการจัดการ
ความรู้ 

 
 
 
 
 



11 มคอ.2 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. แผนการพัฒนาทักษะ
การสอนและการ
ประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 

 1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนให้ได้มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

2. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  

2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสอนที่เน้นการสอนตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และ 
ภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยหนึ่งภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  2.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์  – อาทิตย์ 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการทดสอบ
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า และจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ทุกคน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 นักศึกษาภาคปกติ 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 
ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนนักศึกษา 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
   80 160 

 
2.5.2 นักศึกษาภาคพิเศษ 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 40 
ชั้นปีที่ 5     40 40 

รวม 40 80 120 160 200 200 
จ านวนนักศึกษา 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
    40 80 
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 2.5.3 นักศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอน) 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 40 
ชั้นปีที่ 5     40 40 

รวม 40 80 120 160 200 200 
จ านวนนักศึกษา 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
    40 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 
  2.6.1 นักศึกษาภาคปกติ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. งบประมาณเงิน
รายได้ 

     

 - ค่า FTES ต่อปี  28.89   86.67   188.89   244.44   244.44  
 - ค่าหัวจริงต่อปี  1,875.00   2,001.39   2,182.41   2,172.22   2,172.22  
 - จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรี 

80 160 240 320 320 

รวม 150,000.00 320,222.22 523,777.78 695,111.11 695,111.11 
2. งบประมาณ
รายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อปี  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00  
 - จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรี 

80 160 240 320 320 

รวม 240,000.00  480,000.00   720,000.00  960,000.00  960,000.00  
รวมงบประมาณ

ทั้งหมด 
390,000.00  800,222.22  1,243,777.78  1,655,111.11  1,655,111.11  
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2.6.2 นักศึกษาภาคพิเศษ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

      

- ค่า FTES ต่อปี 20.00 40.00 66.67 100.00 121.11 121.11 
- ค่าหัวจริงต่อปี 1,966.67 1,966.67 2,005.56 2,055.56 2,048.33 2,048.33 
- จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตร ี

40 80 120 160 200 200 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

78,666.67 157,333.33 240,666.67 328,888.89 409,666.67 409,666.67 

 
2.6.3 นักศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอน)   

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

      

- ค่า FTES ต่อปี 18.89 40.00 66.67 100.00 121.11 121.11 
- ค่าหัวจริงต่อปี 1,947.22 1,966.67 2,005.56 2,055.56 2,048.33 2,048.33 
- จ านวนนักศึกษา
ปริญญาตร ี

40 80 120 160 200 200 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

77,888.89 157,333.33 240,666.67 328,888.89 409,666.67 409,666.67 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน             9 หน่วยกิต 
     เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน            3 หน่วยกิต 
     เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต  
     บังคับเรียน          3 หน่วยกิต
     เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า    100 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต  
2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข     ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน    3(3-0-6) 
          English at Work 
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     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     GEL0301   ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
     GEL0303   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
 
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
     GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา     3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
 
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GEH0403  มนุษย์กับความงาม     3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
     GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
          Man and Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
          Information for Learning 
     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
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     GEH0409  วิถีอาเซียน      3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
 
      1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต  
     GES0501   วิเคราะห์การคิด      3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
 
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี      3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 
          Integrated Health Care      
     GES0801   งานช่างในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis 
 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า     100 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  33 หน่วยกิต 
   4951101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1    2(1-2-3) 
      Human Anatomy and Physiology I 
   4951102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2    2(1-2-3) 
      Human Anatomy and Physiology II 
   4951103  ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข   2(2-0-4) 
      Population for Public Health 
   4951104  การสาธารณสุข      2(2-0-4) 
      Public Health 
   4951105  ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข    3(2-3-6) 
      Biochemistry for Public Health 
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   4951106  ระบบสุขภาพ       2(2-0-4) 
      Health System  
   4951601  สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4) 
      Mental Health for Community Health  
   4952107  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข  2(1-2-3) 
      Microbiology and Parasitology for  
      Public Health 
   4952301  อาหารและโภชนาการเพ่ืองานสาธารณสุข    2(2-0-4) 
      Food and Nutrition for Public Health  
   4952302  สุขภาพการเจริญพันธุ์     2(2-0-4) 
      Reproductive Health 
   4952304  อนามัยครอบครัว      2(2-0-4) 
      Family Health 
   4953109  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข     2(2-0-4) 
      English for Public Health 
   4953502  หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพ่ืองานสาธารณสุข   2(2-0-4) 
      Statistics and Indicators for Public Health 
   4953503  เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์    2(2-0-4) 
      Health Economics and Application  
   4954110  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4) 
      Sociology - Anthropology of Health 
   4954206  การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย    2(2-0-4) 
      Health Care Service for The Elderly  
 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข     ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต 
   4952402  การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6) 
      Environmental Health Management in Community 
   4952602  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
      Health Education and Health Behavior 
      for Community Health 
   4953204  หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัยและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 
      Fundamental of the Patient Assessment,  
      Examination, Diagnosis, and Treatment 
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   4953308  หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเพ่ืองาน  3(2-2-5) 
      สาธารณสุขชุมชน      
      The Surveillance, Prevention and Disease 
      Control for Community Health 
   4953403  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
      Occupational Health and Safety 
   4953504  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
      Law and Ethics for Community Health Professions  
   4953505  วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
      Epidemiology and Application  
      for Community Health  
   4953801  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
      Biostatistics and Research Methodology  
      for Community Health 
   4954507  หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข   3(2-2-5)  
      และการประกันคุณภาพ 
      Principle of Health Administration,  
      Health Services, and Quality Assurance 
   4954901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข  1(0-3-2) 
      ชุมชนและด้านการจัดบริการสาธารณสุข 
      Preparation for Field Experience to  
      Community Health and Provide Health Services  
   4954902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมขน  3(270) 
      Field Experience for Community Health 
  
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา     ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 2.3.1 กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้   ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
         และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ  

   บังคับเรียน 5 หน่วยกิต 
   4952305  หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์   3(2-2-5) 
      เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 
      Principles of Health Promotion and  
      Application for Community Health  
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   4953205  เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4) 
      Rehabilitation Medicine  for Community Health  
 
   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   4954310  การให้ค าปรึกษาเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน   2(2-0-4) 
      Consulting for Community Health 
   4954508  การจัดการความรู้เพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(2-0-4) 
      Knowledge Management for 
      Community Health  
   4954704  ความฉลาดทางด้านสุขภาพ    2(2-0-4) 
      Health literacy 
 

2.3.2 กลุ่มการประยุกต์การตรวจประเมิน  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
             สุขภาวะและการบ าบัดเบื้องต้น   
   บังคับเรียน 8 หน่วยกิต  
   4951201  การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น   2(1-2-3) 
      First Aid and Preliminary Health Care  
   4952202  การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  2(1-2-3) 
      Primary Care for Community Health 
   4952306  โรคและการป้องกันเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3) 
      Disease and Prevention for Community Health  
   4953309  เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2(2-0-4) 
      Public Health Pharmacy and Health  
      Consumer Protection  
 
   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   4952203  การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์ทางเลือก   2(2-0-4) 
      Health Care with Alternative Medicine 
   4952307  การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น    2(2-0-4) 
      Local Wisdom Health Care  
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     2.3.3 กลุ่มการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
   4952108  การวัดและประเมินทางสุขภาพ     2(2-0-4) 
      Health Measurement and Evaluation  
   4953506  การพัฒนาสุขภาพชุมชน     3(2-3-6) 
      Community Health Development 
   4953802  สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1(0-3-2) 
      Seminars for The Trends of Community  
      Health Professions  
   4954903  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ   3(270) 
      สาธารณสุขชุมชน  
      Field Experience to Provide Health Services 
 
   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   4952303  การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่    2(2-0-4) 
      New Primary Health Care 
   4952401  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ    2(2-0-4) 
      Health Impact Assessment 
   4952501  การจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ    2(2-0-4) 
      Health Community Management in Crisis  
 
     2.3.4 กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
             และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน  
   บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
   4952701  สารสนเทศสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน   3(2-3-6) 
      Health Informatics for Community Health  
 
   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   4953702  การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3) 
      Communication for Community Health  
   4953703  การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ    2(1-2-3) 
      Public Relation in Health Market  
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     2.3.5 กลุ่มการวิจัยและพัฒนา   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
             ในงานสาธารณสุขชุมชน 
   4954803  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 3(0-6-3) 
      Research and Innovative Development  
      for Community Health 
 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตร 
 
 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 
    1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข     495-1-- 
    2 กลุ่มวิชาการบริการสุขภาพ      495-2-- 
    3 กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    495-3-- 
    4 กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     495-4-- 
    5 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุขชุมชน  495-5-- 
    6 กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์      495-6-- 
    7 กลุ่มวิชาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ   495-7-- 
    8 กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย   495-8-- 
    9 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     495-9-- 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
   เลขตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่ 4 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
   3.1.4.1 นักศึกษาภาคปกติ 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951103 ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951104 การสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 17 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951105 ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข 3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951106 ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951601 สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952301 อาหารและโภชนาการเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาวิชาชีพ
สาธารณสุข 

4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการประเมิน
และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952304 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952306 โรคและการป้องกันเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952701 สารสนเทศสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาการประยุกต์การ
ตรวจประเมินสุขภาวะและ
การบ าบัดเบื้องต้น)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953109 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัด

โรคเบื้องต้น  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน  
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน  

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารด้านสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 20 
 
  



มคอ.2 28 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพ่ือ

งานสาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน  
1(0-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 17 

 
  



29 มคอ.2 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954507 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และ

การประกันคุณภาพ  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนและด้านการจัดบริการ
สาธารณสุข  

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือ
โครงการพัฒนา
สาธารณสุขชุมชน)  

4954804 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน  

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
3(270) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 

3(270) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
  



มคอ.2 30 
 

3.1.4.2 นักศึกษาภาคพิเศษ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
       ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951103 ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951104 การสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951105 ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข 3(2-3-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 
  



31 มคอ.2 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 8 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951106 ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951601 สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 
  



มคอ.2 32 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952301 อาหารและโภชนาการเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952306 โรคและการป้องกันเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952304 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953109 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ  
2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัด
โรคเบื้องต้น  

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 



33 มคอ.2 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952701 สารสนเทศสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการประเมิน
และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาการประยุกต์การ
ตรวจประเมินสุขภาวะและ
การบ าบัดเบื้องต้น)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 9 
 
  



มคอ.2 34 
 

ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพ่ือ

งานสาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข

ชุมชน  
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนและด้านการจัดบริการ
สาธารณสุข  

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 9 

 

  



35 มคอ.2 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
3(270) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 

3(270) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารด้านสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือ
โครงการพัฒนา
สาธารณสุขชุมชน)  

4954804 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน  

3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 13 
หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 วิชา 6 หน่วยกิต ท าการฝึกฯ วันจันทร์ – ศุกร์ 

 
ปีท่ี 5 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 4 
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  3.1.4.3 นักศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอน) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951103 ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951104 การสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951105 ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข 3(2-3-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951106 ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4951601 สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ  2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952301 อาหารและโภชนาการเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน  
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4952304 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการประเมิน
และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953109 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพ่ืองานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952306 โรคและการป้องกันเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัด

โรคเบื้องต้น  
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพ่ืองาน

สาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาการประยุกต์การ
ตรวจประเมินสุขภาวะและ
การบ าบัดเบื้องต้น)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4952701 สารสนเทศสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  3(2-3-6) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารด้านสุขภาพชุมชน)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพ่ือ

งานสาธารณสุขชุมชน  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  3(2-3-6) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954507 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และ

การประกันคุณภาพ  
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มวิชาส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ)  

xxxxxxx เลือกเรียน 2 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 4 
รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนและด้านการจัดบริการ
สาธารณสุข  

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
(กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือ
โครงการพัฒนา
สาธารณสุขชุมชน)  

4954804 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน  

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 2 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
3(270) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 

3(270) 

รวมหน่วยกิต 7 
หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 วิชา 6 หน่วยกิต ท าการฝึกฯ วันจันทร์ – ศุกร์ 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

 
 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   
English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ
บริบทอื่น ๆ ของการท างาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 

use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    

Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
พม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    

Chinese for Communication  
เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง 

พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, speaking, 
reading and writing skills with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance learner autonomy 
through technology. Learn about culture and develop inter 
cultural awareness. 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and Japanese 
cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด าริ รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students 
to have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค า
สอนของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี 
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    

Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนา
ตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public minded activities 
based on the sufficiency economy philosophy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    

Information for Learning 
  ความหมาย ความส าคัญ และความต้องการสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation 
in various forms. 
 

3(3-0-6) 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional 
Law and fundamental rights, emphasizing, on Laws related 
to student Life, and educate students to have virtue, 
morality, and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด ารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0409 วิถีอาเซียน            

ASEAN Ways 
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and 
role in the current world in politic, economic, social and 
cultural dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 
 

3(3-0-6) 

 3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

GES0501  วิเคราะห์การคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 
and presentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

Life and Environment  
  ความรู้ เ กี่ ย ว กับสิ่ ง แวดล้ อมและมล พิษสิ่ ง แวดล้ อม ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง   

Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for the 
prevention and control of pollution, relations between 
energy and life, principle of energy conservation, Earth and 
Nature System, environmental changes and natural 
disasters, environmental solutions in real life. 
 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 
 

3(2-2-5) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    

Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะ
อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food 
and nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ ด้านอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียด 
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้าน
สุขภาพ  

Definition and composition of wellness, integrated 
health care nutrition, exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of 
wellness. 

 

3(2-2-5) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงาน ระบบ
สุขภัณฑ์ ระบบแสงสว่าง การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, 
the maintenance of electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting system, the 
materials linkage, and the value-added materials. 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
     3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
              1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  

 

4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  
Human Anatomy and Physiology I 

2(1-2-3) 

        ความหมายและความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ  การแบ่งเซลล์ หลักพ้ืนฐานของระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง
ของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบความรู้สึกพิเศษ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลือง  

 

        Definitions and importance of anatomy and 
physiology, structure of cells and tissues, cell division, 
principal concepts of human body systems in term of 
integumentary system, skeletal system, muscular system, 
nervous system, cardiovascular system, and lymphatic 
system. 
 

 

4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  
Human Anatomy and Physiology II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4951101 กายวิภาคศาสตร์ 
                                  และสรีรวิทยา 1  

2(1-2-3) 

        หลักพ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ สมดุลน้ า สมดุลกรด -ด่างในร่างกาย และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย 

 

        Principal concepts of human body systems in term of 
respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, 
reproductive system, and endocrine system, body fluid 
balance, acid-base balance, and regulation of body 
temperature. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข  

Population for Public Health 
2(2-0-4) 

         แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางประชากรเบื้องต้น แนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบและขนาดของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากร ความหนาแน่นของประชากร แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเจริญ
พันธุ์ ภาวการณ์ตาย ภาวการณ์ย้ายถิ่น ภาวะประชากรของประเทศ
ไทยจากอดีตสู่อนาคต ภาวะประชากรกับนโยบายด้านสาธารณสุข
ชุมชน การวางแผนครอบครัว และภาวะประชากรในที่ลักษณะสัมพันธ์
กับงานสาธารณสุขชุมชน 

 

        The basic concepts, principles and theories of the 
population, the concept about the composition and the 
size of the population, population distribution, density of 
population, the concept about fertility, mortality, migration, 
population status from the past to the future, population 
policy for community health, family planning, and status of 
population relating to community health.  
 

 

4951104 การสาธารณสุข  
Public Health 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ และประวัติการสาธารณสุข หลักการ
ทั่วไปและขอบเขตของการด าเนินงานสาธารณสุข แนวคิดสุขภาพและ
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างการสาธารณสุขชุมชนและการสาธารณสุขของประเทศไทย 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของการสาธารณสุขไทย 

 

        Definition, importance and history of public health, 
general principle and scope of public health, concepts and 
determinants of health, policy and plan, relationship 
between community health and public health in Thailand, 
and the state, problems and trend of public health in 
Thailand. 
 
 
 

 



53 มคอ.2 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4951105 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข  

Biochemistry for Public Health 
3(2-3-6) 

   เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด-เบส และระบบบัฟเฟอร์ใน
ร่างกายมนุษย์ สมบัติโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล  ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ 
และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ รวมถึงกลไกทางชีวเคมีและ
การควบคุมกระบวนการทางเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ส าคัญในร่างกาย โรคที่เกิดจากความผิดปกติในกระบวนการเมแทบอลิ
ซึม เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ในร่างกายมนุษย์ 

 

   Cells and cell components, acid-base and buffer 
systems in human body, structure and function properties 
of biomolecules in term of carbohydrates, lipids, proteins, 
enzymes, nucleic acids, vitamins, minerals, and their 
metabolic pathways including biochemical mechanisms 
and controls of tissues and important organs in human as 
well as diseases of metabolic disorders, pharmacokinetics 
and phamaco-dynamics in human body. 
 

 

4951106 ระบบสุขภาพ  
Health System 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของสุขภาพแบบองค์รวม
และระบบสุขภาพ องค์ประกอบของระบบสุขภาพ การปฏิรูปและ
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการ
สุขภาพ ลักษณะ องค์ประกอบและบทบาทของงานบริการสุขภาพ 
ระบบประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ ปัญหาและทิศทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

 

        Definitions, importance, history of holistic health and 
health system, components of health system, reform and 
the factors which affect health system, concepts of 
community health system, health service system, 
characteristics, components and roles of health services, 
various health insurance system, problems and trend 
health system development. 

 



มคอ.2 54 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  

4951601 สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Mental Health for Community Health 

2(2-0-4) 

         ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของสุขภาพจิต ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพจิต สาเหตุและแนวโน้มของปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
การค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน  

 

        Definitions, importance and concepts of mental 
health, influential factors affected to mental health, causes 
and trends of mental health problems in community, 
finding mental health problem, mental health promotion 
and prevention mental health problems, and  mental 
health counseling service in community. 
 

 

4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่องานสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

        ลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การระบาด การป้องกันและ
ควบคุมเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย และปรสิตที่ก่อให้เกิดโรค 
ระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม
ที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย ์

 

        Morphology, structure, life cycle, epidemiology, 
prevention and control of pathogenic fungi (molds and 
yeasts), bacteria, virus, rickettsia and parasites, immune 
system and immune responses to antigens invading human. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 มคอ.2 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4952301 อาหารและโภชนาการเพื่องานสาธารณสุข  
Food and Nutrition for Public Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4951105 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข  

2(2-0-4) 

        ความหมายและความส าคัญของอาหารและโภชนาการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ สถานการณ์ปัญหา
โภชนาการในชุมชน โภชนาการส าหรับกลุ่มวัยต่าง ๆ การประเมิน
ภาวะโภชนาการ แนวทางการบริโภคอาหารและการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการใช้โภชนบ าบัดในชุมชน 

 

        Definitions and importance of food and nutrition, the 
relation between nutrition and health, major nutritional 
problem situations in community, nutrition for different 
stages of human, nutritional status assessment, dietary 
guidelines and health promotion by therapeutic nutrition in 
community. 
 

 

4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์  
Reproductive Health  

2(2-0-4) 

         ความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของ
สุขภาพการเจริญพันธุ์ ข้อชี้วัดและสถานการณ์ด้านสุขภาพการเจริญ
พันธุ์ แนวทางการด าเนินงานและพัฒนางานด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ 
การเลือกคู่ครอง การเตรียมแต่งงาน การแต่งงาน การสร้างเสริม
สุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ 

 

        Definitions, background, purpose and scope of the 
reproductive health, the indicators and the situation of 
reproductive health, the operation guidelines and the 
reproductive health development, mate selection, 
preparation of marriage, marriage and family health 
promotion, family planning and parent preparation.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4952304 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

2(2-0-4) 

         ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของงานอนามัยครอบครัว 
การบริการเพ่ือการวางแผนครอบครัว บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และลูก
ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลสุขภาพบุคคลวัย 
ต่าง ๆ ในครอบครัว และการดูแลสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 

 

        Definitions, importance and scopes of family health, 
family planning service, the role of parents and children in 
the family, family relationships, health care for different 
stage persons and environmental care in family. 
 

 

4953109 ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข  
English for Public Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 

2(2-0-4) 

        ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
ภาษาอังกฤษในงานบริการสาธารณสุข ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข เน้นทักษะการศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือ ต ารา 
บทความ ทักษะการสนทนา ทักษะการเขียนรายงานและการน าเสนอ 

 

        English for education and health worker, use of English 
in health care service, medical and health terminology, 
emphasis on research knowledge from textbooks or 
articles, conversation skills, health report writing and 
presentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 มคอ.2 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข  
Statistics and Indicators for Public Health 

2(2-0-4) 

       ความหมายและความส าคัญของหลักสถิติและดัชนีชี้ วัดเพ่ืองาน
สาธารณสุข เครื่องชี้วัดทางสุขภาพ คุณสมบัติของเครื่องชี้วัดที่ดี 
แหล่งข้อมูลในการหาตัวชี้วัดทางภาวะสุขภาพ ค านิยามสถิติชีพที่ส าคัญ
ในงานสาธารณสุข ทัศนะใหม่ส าหรับดัชนีชี้วัดสุขภาพ และตัวอย่าง 
ตัวบ่งชี้สุขภาพของชุมชน 

 

 Definitions and importance of statistics and indicators  
for public health, health indicators, features of good 
indicators, sources of indicators for health status definition 
of biostatistics in public health, new health indicators, and 
examples of health indicators in community health. 
 

 

4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์  
Health Economics and Application  

2(2-0-4) 

         ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การ
ประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้น
ถึงความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีความเป็น
ธรรมมากที่สุด การประกันสุขภาพ และการประเมินโครงการรวมทั้ง
มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผลกระทบต่อสถานะสุขภาพ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

         The meaning and importance of health economics, 
health economics application in public health,  emphasis is  
to limited resource allocation for maximize utilization, 
effectiveness, efficiency, and fairness, health insurance, 
health project evaluation, impact of national economic and 
social development plan. 
  
 
 
 

 



มคอ.2 58 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  
Sociology - Anthropology of Health 

2(2-0-4) 

        ความหมายและความส าคัญของสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  ความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการสาธารณสุข 
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการ
เจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข 
สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระบบวัฒนธรรม ระบบ
ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการ
แสวงหาบริการสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบการแพทย์และการ
สาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 

        The meaning and importance of sociology, 
anthropology and sociology - anthropology of health,  
knowledge linked of sociology, anthropology and public 
health, social and environmental factors causing to disease 
or illness or sickness, social needs for health, culture and 
beliefs system related to health status, health seeking 
behavior, medicine and public health impact from 
economic change. 
 

 

4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  
Health Care Service for The Elderly 

2(2-0-4) 

        ความหมายและความส าคัญของ การจัดบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้สู งวัย การดูแลสุขภาพผู้สู งวัย  รูปแบบการจัดบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงวัย รูปแบบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมส าหรับการ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงวัย 

 

        The meaning and importance of health services for 
the elderly, elderly care, health care service for elderly, 
culturally appropriate health care model for elderly, health 
services for the elderly. 
 
 

 



59 มคอ.2 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

 2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
 

 

4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน  
Environmental Health Management in Community 

3(3-0-6) 

        ความหมาย และความส าคัญของการอนามัยสิ่ งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ าสะอาด การก าจัดสิ่งขับถ่าย การ
จัดการมูลฝอย การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การ
สุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ 

 

        Definitions and importance of environmental health, 
relationship between health and the environment, 
controlling environment free from pollution such as food 
sanitation, supplying clean water, eliminating excreta, waste 
management, wastewater treatment, control insects and 
rodents, habitat sanitation, and air pollution. 
 

 

4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Health Education and Health Behavior for Community 
Health 

3(3-0-6) 

         แนวคิด หลักการทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางสุขศึกษา และ
พฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนสุขศึกษา และ
การจัดท าโครงการการให้สุขศึกษาในชุมชน 

 

        Concepts and principles of health education, theory of 
health education and behavioral science, the relationship 
between health and health behavior, health behavior 
patterns, influence factors effected to health behavior, 
health behavior modification, writing practice of health 
education plan and launch the projects in the community. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัดโรคเบื้องต้น  
Fundamental of the Patient Assessment, Examination, 
Diagnosis and Treatment  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4952306 โรคและการป้องกนั 
                                  เพื่องานสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

        หลักการและความส าคัญของตรวจประเมิน วินิจฉัย และการ
บ าบัดโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัดโรค
เบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานในชุมชนในสถานการณ์จ าลองและ
สังเกตในสถานการณ์จริงภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 

 

        Principles and the importance of evaluation, diagnosis 
and treatment of disease introduction, the simulated 
assessment, diagnosis and treatment of disease to be 
practical in a community and to be observed in real life 
situations under the supervision of the instructors. 
 

 

4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
The Surveillance, Prevention, and Disease Control 
for Community Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4952306 โรคและการป้องกนั 
                                 เพื่องานสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

         แนวคิด หลักการและรูปแบบต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน 
และการควบคุมโรคในการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคในสถานการณ์จ าลอง การสังเกต
ในสถานการณ์จริงภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 

 

         Concepts, principles and surveillance pattern, 
prevention and control of disease in a community health 
worker, the surveillance, prevention and control of disease 
in a simulation and observance in real life situations under 
the supervision of the instructors. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

     แนวคิด ความส าคัญ และความเป็นมาของงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน อุบัติเหตุและหลัก
ความปลอดภัยในการท างาน วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการท างาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

     Concepts, importance and history of occupational 
health and safety, hazardous working environments, 
occupational diseases and prevention, accident and 
principle of industrial safety, methods of control and 
prevention of hazards due to working environment, and 
emergency responses, occupational health and safety law. 

 

 

4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
Law and Ethics for Community Health Professions 

3(3-0-6) 

        ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่ เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายใน
การปฏิบัติงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ 

 

        Fundamental law, public health law for the quality of 
life, health prevention law, mitigation law, security law 
environmental health law, application law to health 
service,  concepts of professional ethics in community 
health, and merit and professional ethics improvement. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Epidemiology and Application for Community Health 

3(2-2-5) 

         แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิด
โรค การกระจายของโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค การวัด
ทางวิทยาการระบาดและสถิติที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและความผิดพลาดที่
พบได้บ่อยในการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังและการ
สอบสวนทางวิทยาการระบาด หลักวิทยาการระบาดในการป้องกันและ
ควบคุมโรค การประยุกต์ใช้หลักการและข้อมูลข่าวสารทางวิทยาการ
ระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน 

 

         Concepts and principles of epidemiology, natural 
history of diseases, the distributions and determinants of 
diseases, epidemiological measurements and statistics, 
epidemiological methods and errors, epidemiological 
surveillance and investigation, principles of epidemiology in 
disease prevention and control, and the application of 
epidemiological principles and information in community 
health. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4953801 ชีวสถติิและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Biostatistics and Research Methodology for  
Community Health 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของชีวสถิติในงาน
สาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ทั้งสถิติอิง
พารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภท แบบแผน และกระบวนการวิจัยใน
งานสาธารณสุขชุมชน การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อวิจัย ที่เน้น
การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือวิธีผสมผสานทั้งการเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า หรือวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดท าโครงร่างวิจัยภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย และ
การสอบป้องกันโครงร่างวิจัยเพ่ือด าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

Definitions, importance and scope of biostatistics in 
community health, data analysis by descriptive and 
inferential statistics including parameter and non-
parameter, application computer program for data analysis, 
quantitative and qualitative data analysis, state of research 
problems and research topic on quantitative or qualitative 
or mixed method, Routine to Research (R2R),  research and 
development to innovative on health service, literature 
reviews, methodology, research instrument construction for 
data collection, quality measurement of instrument, 
proposal preparation under advisor’s supervision, applying 
ethics, and proposal defense to perform research in course 
of research and innovative development for community 
health. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  

4954507 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพ  
Principle of Health Administration, Health Services, and 
Quality Assurance 

3(2-2-5) 

        แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทั่ ว ไป การบริหาร
สาธารณสุข การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพบริการ 
การแปลงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติสู่แผนปฏิบัติการ ระบบประกัน
สุขภาพของไทย กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมก ากับ การนิเทศงานและ
ประเมินผล 

 

        Concepts and theories of general administration and 
health administration, provide health services and quality 
assurance, implementation national health development 
plan to action plan, Thailand health security system, health 
laws and regulations related to the performance of official 
duties, foundation of planning, health strategies to provide,  
supervision, control, and evaluation. 
 

 

4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
และด้านการจัดบริการสาธารณสุข 
Preparation for Field Experience to Community  
Health and Provide Health Services 

1(0-3-2) 

 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การ
เลือกหน่วยฝึกที่เป็นสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 

 

 Student preparation before field experience is 
performed via various activities including employability 
skills training, institute selection, quality management, 
techniques in report writing and presentation, personality 
development, and career qualification improvement etc. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
Field Experience for Community Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                   วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
                                   และด้านการจัดบริการสาธารณสุข 

3(270) 

         การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาใน
การท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         Associated job training between the students and 
institute personnel in government institute and/or private 
company. The students learn to solve problems in 
workplace, adjust themselves to organizational culture, and 
apply the knowledge and skills derived from curriculum for 
effective training.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 66 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

  3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา   
      3.1) กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาด้าน

สุขภาพ 
 

 

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Principles of Health Promotion and Application  
for Community Health 

3(2-2-5) 

         แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและแผนงาน/
โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ แนวโน้มของการส่งเสริมสุขภาพ และ
การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีต่าง ๆ ของการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน 

 

         Concepts principles and theories related to health 
promotion, strategies and activities of health promotion, 
health promotion policies and program/projects, 
implementation and factors which affect health promotion, 
health promotion trends, and the applying principles and 
strategies of health promotion for community health 
development. 
 

 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Rehabilitation Medicine for Community Health 

2(2-0-4) 

 ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต วิวัฒนาการและหลักการ
ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน บทบาทหน้าที่และ
กิจกรรมของนักสาธารณสุขในการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาด้านเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูในชุมชน 

 

 Definitions, importance, scope, revolution and 
principle of rehabilitation in community health, role and 
activities of public health staff for implementing and 
counseling rehabilitation in community.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4954310 การให้ค าปรึกษาเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Consulting for Community Health 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของการให้
ค าปรึกษา หลักการ เทคนิคและบทบาทการให้ค าปรึกษาในงาน
สาธารณสุขชุมชน โครงการและการด าเนินงานจัดบริการการให้
ค าปรึกษาเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  

 

         Definitions, importance, philosophy, concepts and 
theories of consulting, principles, techniques and role of 
consulting in community health, and project and operation 
for community health consulting services. 
 

 

4954508 การจัดการความรู้เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Knowledge Management for Community Health 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ประเภท และความส าคัญของความรู้ แนวคิด 
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคนิคในการจัดการความรู้ และการน ามา
ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

 

        Definitions, category, and importance of the 
knowledge, tools and techniques to knowledge 
management, knowledge management design and 
implementation to the community health. 
 

 

4954704 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ  
Health literacy 

2(2-0-4) 

         ความหมาย พัฒนาการ และความส าคัญของความฉลาดทาง
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยความฉลาดทางสุขภาพ 
เครื่องมือและการวัดการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ 

 

         Definition, development and importance of health 
quotient, modifying health behaviors, with the health 
quotient, developing tools to measure the health quotient. 
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      3.2) กลุ่มการประยุกต์การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบัด
เบื้องต้น  
 

 

4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  
First Aid and Preliminary Health Care 

2(1-2-3) 

         การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ เบื้องต้น ณ สถานที่
เกิดเหตุ เพ่ือการรอดชีวิต บรรเทาอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วยเบื้องต้น  
และการส่งต่อ 

 

         Providing assistance to sick or injured at the scene 
initially for survivors, relief injury, preliminary illness and 
referring. 
 

 

4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Primary Care for Community Health 

2(1-2-3) 

         การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมิน
อาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือการบ าบัดดูแลเบื้องต้น  
การส่งต่อ  การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลติดตามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
ส าหรับการให้บริการในหน่วยปฐมภูมิ 

 

         The preliminary assessment and treatment, 
assessment of pain and helping patients to primary care 
referral to treatment, initial dosing, initial follow-up care 
illnesses for primary health care service.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4952306 โรคและการป้องกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Disease and Prevention for Community Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
                                 เพื่องานสาธารณสุข 

2(1-2-3) 

        ความหมาย การจ าแนกประเภทของโรค วิทยาการระบาดของ
โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคพันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การ
วินิจฉัย และการป้องกัน ส าหรับการด าเนินงานสาธารณสุขชุมชน 

 

        The classification of disease, epidemiology of infectious 
diseases, genetic diseases, emerging and re-emerging 
diseases, diagnosis and prevention of recurrence for the 
implementation of public health. 
 

 

4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
Public Health Pharmacy and Health Consumer 
Protection 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4951105 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข 

2(2-0-4) 

        ความหมายและความส าคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติ
ด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการ แนว
ทางการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสีย
ด้านยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลักการของ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดองค์การ แนวทางการ
ด าเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

       The meaning and importance of the health pharmacy, 
the structure and role of the public health pharmacy, 
national drug policy, national essential drug list of 
pharmaceutical services, safe drug using guidelines in 
community, problem drug use and drug loss, drug 
Inventory management, principles of health consumer 
protection and organizations, operational guidelines and 
laws for health consumer protection. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4952203 การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์ทางเลือก  
Health Care with Alternative Medicine 

2(2-0-4) 

     หลักการและแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพในระบบการแพทย์ทางเลือก หรือการดูแลสุขภาพโดยการ
ประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกกับระบบการดูแลสุขภาพตนเองในวิถี
ปัจจุบัน 

 

     Principles and concepts of health care in alternative 
medicines system, currently application for self-health care 
by alternative medicines.  

 

 

4952307 การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
Local Wisdom Health Care 

2(2-0-4) 

    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา และขอบเขตของ
การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามภูมิภาค แนวทางการใช้
ภูมิปัญญาไทยด้านการรักษาโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรคในชุมชน 

 

    Definitions, importance, history and scope of local 
wisdom health care, the local wisdom of health situation, 
intelligence on local health region, local wisdom guidelines 
for the cure, rehabilitation, health promotion, and disease 
prevention in the community. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

      3.3) กลุ่มการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 
 

 

4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ  
Health Measurement and Evaluation 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ หลักและวิธีการวัดและประเมินสุขภาพ   
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการวัดและประเมินสุขภาพแบบต่าง ๆ  การสร้าง 
การทดลองใช้ และการประเมินผล การทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินสุขภาพ 

 

 Definitions, importance, principles, and assessment 
methods of health measurement, tool to measure and 
evaluate health indicators, create, trial and evaluation 
tools.  

 

 

4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  
Community Health Development 

3(2-3-6) 

        หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการ
วินิจฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์
สถานการณ์ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสร้างเครือข่าย และการวางแผน
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

 

         Principles, theories and methods of community 
development, principles and methods of community 
diagnosis, preparing community, community survey, 
participate in the prioritization of issues, trends of the 
problem, health networking, and health plan participant. 
 

 

4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
Seminars for The Trends of Community Health 
Professions 

1(0-3-2) 

         เลือกประเด็นจัดสัมมนา เน้นประเด็นแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
วิชาการส าหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

 

        Selecting Issues to seminar, focus on health  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
community professionals progressive. 

4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชน  
Field Experience to Provide Health Services 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                   วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
                                   และด้านการจัดบริการสาธารณสุข 

3(270) 

         การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือ
เอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู ้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

          Associated job training between the students and 
institute personals in government institute and/or private 
company, the students learn to solve problems in a 
workplace, adjust themselves to organization culture, and 
apply the knowledge and skills derived from curriculum for 
effective training. 
 

 

4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่  
New Primary Health Care 

2(2-0-4) 

         ความหมาย และความส าคัญของการสาธารณสุขมูลฐานแนว
ใหม่ พัฒนาการของการสาธารณสุขมูลฐานในอดีตจนถึงปัจจุบัน
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย หลักการ
ด าเนินงานที่ส าคัญในปัจจุบัน 

 

         Definition and importance of new primary health care,  
primary health care development, component of new 
primary health care in Thailand, major principle of new 
primary health care to operate. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4952401 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
Health Impact Assessment 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ หลักการ  และแนวคิดของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ลักษณะและรูปแบบ ขั้นตอน และ
เครื่องมือการประเมิน กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
ประเทศไทย 

 

        Definition, importance principles and concepts of 
health impact assessments, pattern, procedures, and tools 
to health impact assessments, case study of health impact 
assessments in Thailand. 
 

 

4952501 การจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ  
Health Community Management in Crisis 

2(2-0-4) 

        ความหมาย ความส าคัญ หลักการและแนวคิดของการจัดการ
สุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ ลักษณะ และรูปแบบ ขั้นตอน ในการ
ด าเนินงาน 

 

        Definition, importance, principles, and concepts of 
community health management in crisis, pattern, 
procedures, and tools to operating.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 74 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

      3.4) กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
สุขภาพชุมชน  
 

 

4952701 สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Health Informatics for Community Health 

3(2-3-6) 

        ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้าน
สุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ 
แนวโน้มของระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึกผลิต
สารสนเทศด้านสุขภาพชนิดต่าง ๆ น าไปทดลองใช้และประเมินผล 

 

       Information system, searching and guideline of health 
informatics, sources of information, evaluation of 
information trends in the health Informatics, operating on 
searching, and producing health Informatics, trial and 
evaluation health Informatics. 
 

 

4953702 การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 
Communication for Community Health 

2(1-2-3) 

         แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการสื่ อสาร องค์ประกอบ 
กระบวนการ และรูปแบบของการสื่อสาร ความส าคัญของการสื่อสารที่
มีต่อการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน การน าหลักการและ
วิธีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ในงานสาธารณสุขชุมชนเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล องค์กร และชุมชน ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและสื่อต่าง ๆ เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพในชุมชน และฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพชุมชน 

 

         Concept, principles and theories of communication, 
components, process and patterns of communication, 
importance of communication to health development and 
community health, the applying principles and methods of 
communication in community health for making 
relationship between personal organization and 
community, including the application of technics and 
medias for public health information in community, and 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
practice community health communication. 

4953703 การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ  
Public Relation in Health Market 

2(1-2-3) 

        ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ การออกแบบเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

        Definition, importance, concepts, principles, and 
strategies of public relations in the healthcare market, 
designed to be applied to access to health services and 
behavioral health. 
 

 

      3.5) กลุ่มการวิจัยและพัฒนาในงานสาธารณสุขชุมชน 
  

 

4954803 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
Research and Innovative Development for  
Community Health 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธวิีจัย 
                                  เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 

3(0-6-3) 

        การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วใน
รายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          Performing of research according to the defensive 
research proposal in course of biostatistics and research 
methodology for community health under the advisor 
supervision.  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายวรพล หนูนุ่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 
 

ส.บ. 

การพัฒนา 
สุขภาพ
ชุมชน 
การวิจัยและ 
พัฒนาระบบ 
สาธารณสุข 
บริหารงาน 
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั
สุโขทัย           
ธรรมาธริาช 

2558 
 
 

2546 
 
 

2539 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวสุรัตน์สวดี 
แซ่แต้ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

การวิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 
สาธารณสุข 
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั     
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2551 

30 30 30 30 30 

3 นางสาวภัชชนก             
รัตนกรปรีดา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ม. 
 

วท.บ. 

สาธารณสุข 
ชุมชน 
สาธารณสุข 
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา
ร่วมกับ
วิทยาลัย 
การสาธารณสุข 
สิรินธร 
จังหวัดยะลา 

2553 
 

2545 
 

30 30 30 30 30 

4 นางฤดีดาว  
ช่างสาน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พย.ม. 
 
 

วท.บ. 
 
 

การพยาบาล 
อนามัยชุมชน 
 
การพยาบาล
และผดุง
ครรภ ์

มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 
 
 
 
 

2542 
 
 

2525 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

5 นางสาวจิตรวี  
เชยชม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  
จุลชีววิทยา 
 
 
อุตสาหกรรม
ประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์
สถาบัน
เทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 
 

2545 

30 30 30 30 30 

   
3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายวรพล หนูนุ่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 
 

ส.บ. 

การพัฒนา 
สุขภาพ
ชุมชน 
การวิจัยและ 
พัฒนาระบบ 
สาธารณสุข 
บริหารงาน 
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั
สุโขทัย           
ธรรมาธริาช 

2558 
 
 

2546 
 
 

2539 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวสุรัตน์สวดี 
แซ่แต้ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

การวิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 
สาธารณสุข 
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั     
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 
 
 

2551 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

3 นางสาวภัชชนก                         
รัตนกรปรีดา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ม. 
 

วท.บ. 

สาธารณสุข 
ชุมชน 
สาธารณสุข 
ชุมชน 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา
ร่วมกับ
วิทยาลัยการ
สาธารณสุข 
สิรินธร 
จังหวัดยะลา 

2553 
 

2545 
 

30 30 30 30 30 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พย.ม. 
 
 

วท.บ. 
 
 

การพยาบาล 
อนามัยชุมชน 
 
การพยาบาล
และผดุง
ครรภ ์

มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร์ 

2542 
 
 

2525 

24 24 24 24 24 

5 นางสาวจิตรวี  
เชยชม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  
จุลชีววิทยา 
 
 
อุตสาหกรรม
ประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์
สถาบัน
เทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 
 

2545 
 

30 30 30 30 30 

6 นางคันธมาทน์                    
กาญจนภูม ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

ปร.ด 
 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ 

ชีววิทยา 
โมเลกุล 
 
ชีวสารสนเทศ 
สัตววิทยา 
 
ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร ์
 
 
 

2552 
 
 

2542 
 
 

2537 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

7 นางสาวเพ็ญมาศ 
สุคนธจิตต ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ด. 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

โภชนาการ
สาธารณสุข 
ชีวเคมี 
 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2557 
 

2549 
 
 

2546 

30 30 30 30 30 

8 นางสาวธมนวรรณ 
ตะสยั 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 
 

ค.บ. 
 

สร้างเสริม
สุขภาพ 
 
สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร์ 
สถาบัน 
ราชภัฏสงขลา 

2550 
 
 

2546 

30 30 30 30 30 

9 นายยุทธพงศ์ หลี้ยา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

ชีวเวช
ศาสตร ์
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์

2553 
 
 

2542 

30 30 30 30 30 

10 นางจีราพัชร ์
พลอยนิลเพชร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

ชีวเวช
ศาสตร ์
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร ์

2553 
 
 

2546 

30 30 30 30 30 

11 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกตุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 
 

วท.บ. 
 
 
 

ส่งเสริม
สุขภาพ 
 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
(การส่งเสริม
สุขภาพเด็ก) 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร์ 
สถาบัน    
ราชภัฏสงขลา 

2550 
 
 

2543 
 
 
 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

12 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม 
 
 

วท.บ 
 
 

พทป. 
 

การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยั
ธรรม 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
ธรรม 
ศาสตร ์
กระทรวง
สาธารณสุข 

2556 
 
 

2552 
 
 

2552 

30 30 30 30 30 

13 นางสาววัชราภรณ์ 
พัทคัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม 
 
 

วท.บ 
 
 

พทป. 

การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยั
ธรรม 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
ธรรม 
ศาสตร ์
กระทรวง
สาธารณสุข 

2556 
 
 

2552 
 
 

2552 

30 30 30 30 30 

14 นายสุพัตร์            
หลังยาหน่าย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ภ.ม. 
 
 

พทป.บ 
 
 
 

พทป. 

เภสัชศาสตร ์
 
 
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์
บัณฑิต 
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
 
 
กระทรวง
สาธารณสุข 

2558 
 
 

2550 
 
 
 

2550 

30 30 30 30 30 

15 นางสาวณฐวรท    
บุญรัตนา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พทป.บ. 
 
 
 

พทป. 
 

การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์
บัณฑิต 
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  
 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

2554 
 
 
 

2554 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

16 นางสาวเยาวลักษณ์ 
เตี้ยนวน  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.บ. 
 
 

พท.ว. 
 

พท.น. 
 

พท.ภ. 
 

พท.ผ. 
 

การแพทย์
แผนไทย  
 
สาขาเวช
กรรมไทย
สาขาการ
นวดไทย 
สาขาเภสัช
กรรมไทย  
สาขาการ
ผดุงครรภ์
ไทย 

มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข 

2554 
 
 

2554 
 

2553 
 

2553 
 

2552 
 

30 30 30 30 30 

   
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

1 แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- อนุมัติบัตร 
พ.บ. 
วท.บ. 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
แพทย์แผนปัจจุบัน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2 นายแพทย์วิรชัย สมัย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- อนุมัติบัตร 
พ.บ. 
วท.บ. 

นิติเวชศาสตร์ 
แพทย์แผนปัจจุบัน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3 นายแพทย์ยอร์น จิระนคร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- อนุมัติบัตร 
อนุมัติบัตร 
อนุมัติบัตร 

พ.บ. 
วท.บ. 

การป้องกันราชอาณาจักร 
นักบริหารระดับสูง 
ระบาดวิทยา 
แพทย์แผนปัจจุบัน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4 นางสาวอรัญญา รักหาบ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. 
พย.ม. 
พย.บ. 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับสูง 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

5 นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- ส.ม. 
วท.บ. 

ระบาดวิทยา 
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาธารณสุขชุมชน 

6 นางสาวดวงใจ ค าคง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- วุฒิบัตร 
วท.ม. 
พย.บ. 

ผู้บริหารระดับต้น 
การจัดการสุขภาพ 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับสูง 

7 นายจารึก ปิยะวาจานุสรณ์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- วุฒิบัตร 
วท.ม. 
ส.บ. 

ผู้บริหารระดับกลาง 
วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข 
สาธารณสุขศาสตร์ 

8 นางศุภัศร์มา ยี่สุ่นศรี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- วุฒิบัตร 
รป.ม. 
ส.ม. 

 
ศศ.บ. 

ประกาศนียบัตร 
(พย.บ) 

ผู้บริหารท้องถิ่นระดับกลาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาธารณสุขชุมชน 
พัฒนาชุมชน 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น 

9 นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- วุฒิบัตร 
รป.ม. 
ส.บ. 

ผู้บริหารระดับกลาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

10 นายวัชรินทร์ ศรีสมโภขน์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

- วุฒิบัตร 
ส.บ. 

ผู้บริหารระดับกลาง 
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี้ 
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
4.1.2 มีประสบการณ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ  
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4.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสาธารณสุข และศาสตร์เฉพาะใน
วิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 มาใช้งานได้จริง รวมถึงสามารถบูรณา
การความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4.1.4 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนท้องถิ่น 
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนท าการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และตรวจประเมินบ าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือการส่งต่อตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 
มาตรา 3 ที่เหมาะสม และสามารถให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.5 มีความสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม โดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลอ่ืนๆ สามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนใน
หน่วยงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย มีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี ใน
แต่ละสถานการณ ์

4.1.6 มีความสามารถใช้เทคนิคทางสถิติและชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ ข้อมูลและเลือกใช้รูปแบบของสื่อ วิธีการ ตลอดจนช่องทางในการน าเสนออย่างเหมาะสม สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การเขียน และด้วยภาษา สัญลักษณ์อ่ืนที่เป็นสากล 

4.1.7 มีทักษะในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น 
และมีทักษะการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 

4.1.8 มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
4.2 ช่วงเวลา 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 270 ชั่วโมง และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมขน 270 ชั่วโมง 
รวมกันไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 

4.4 สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีการก าหนดดังนี้ 
4.4.1 การเลือกสถานประกอบการที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามการเสนอของ

นักศึกษาเอง โดยเลือกจากบัญชีสถานประกอบการที่เป็นหน่วยฝึกที่หลักสูตรจัดท าเตรียมไว้ให้นักศึกษาเลือก 
ทั้งนี้ให้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชนและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนร่วมกันด้วย 

4.4.2 สถานประกอบการที่ เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการสาธารณสุข หรือด าเนินงานพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชนหรือสมาชิก มีพ้ืนที่
รับผิดชอบและมีประชากรเป้าหมายส าหรับการให้บริการที่ชัดเจน 
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4.4.3 หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยต้องไม่อยู่ใน
บัญชีรายการห้ามเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร 

4.4.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาก าหนด 

4.4.5 ด าเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและติดตามประเมินผล 
4.4.6 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และเป็นคู่คิด 

(Mentor) ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
นั้นต้องส าเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาธารณสุขชุมชน และเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และสามารถท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงได้  

4.4.7 อาจารย์นิเทศก์ มีหน้าที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน ร่วมมือ
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  ปลูกจิตส านึกให้
เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขหรือสาธารณสุขชุมชน หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสาธารณสุขชุมชน และมี
ทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  ทั้งนี้ต้องผ่านการ
อบรมการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตร หรือผ่านการเป็นอาจารย์นิเทศก์ร่วมเพ่ือฝึกหัดและได้มี
ประสบการณ์ในออกท าการนิเทศนักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศก์มาก่อน 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน และ

รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาบังคับ โดยรายวิชาชีวสถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน เป็นการศึกษาระเบียบวิจัยด้านการสาธารณสุข และด าเนินการวิจัยใน
รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน โดยอยู่ในการดูแลและให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่หลักสูตรเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
ขึ้นในแต่ละคราวที่มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

ทางการสาธารณสุขชุมชนได ้และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 รายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
5.3.2 รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 รายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3 หน่วยกิต 
5.4.2 รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 3 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 ผู้เรียนศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ในรายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

โดยมีการฝึกออกแบบวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัย และสร้างเครื่องมือวิจัย 
5.5.2 ผู้เรียนปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน และรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย

ท าการศึกษาชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาวิจัยทางสาธารณสุข 
5.5.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา โดยพิจารณาจากความถนัดของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นที่

นักศึกษาสนใจท าวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยก าหนด
เกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอร์ม 
5.6.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
5.6.4 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
5.6.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคน ซึ่งเขาร่วมฟัง

การน าเสนอผลการศึกษา 
5.6.6 ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
5.6.7 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทกุส่วน เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาทุกคน 

และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดรายวิชาสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาบังคับ โดย
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- โครงการอบรมปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในงานสาธารณสุข 

2. ทักษะการท างานในชุมชนกับ
ประชาชน 

- ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในชุมชนในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติที่
สามารถใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติ  
- ก าหนดให้มีการออกฝึกภาคสนามในพ้ืนที่จริง เพ่ือท าการส ารวจและ
วินิจฉัยชุมชนแบบเร่งด่วนในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

3. ทักษะทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

- จัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับและเลือกเรียนรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
- จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
- จัดโครงการประชุมวิชาการของโปรแกรมวิชาเพ่ือน าเสนอผลงาน
เด่นหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นกิจกรรมบังคับที่ให้
นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม 
- ให้นักศึกษาออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สุขภาพทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ในช่วงเวลาสะดวกของ
นักศึกษานอกชั้นเรียน อย่างน้อย 250 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร 

4. ทักษะการเป็นผู้น าและผู้น า
สุขภาพ 

- จัดให้มีคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
โดยใช้ธรรมนูญนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของนักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม “ชมรมสุขภาพสัมพันธ์” 
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดให้มคีณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายของนักศึกษา เพื่อ
รับผิดชอบและเป็นกลไกหลักส าหรับการออกฝึกภาคสนามในพ้ืนที่จริง  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ - จัดให้มีการบูรณาการทักษะการบริหารจัดการ รูปแบบต่างๆ ใน

รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติและการออกภาคสนาม เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การบริการการ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และการปรับตัว 

6. มีจิตอาสา - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ  
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  
- ส่งเสริมให้มีระบบรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องและเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer to 
Peer) ในการวางแผนและจัดระบบการเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม 

(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
(3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
(4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    (1) ท าโครงการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
    (2) ศึกษาผู้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    (3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
    (4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุต ิ
   2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน 
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
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  2.1.2 ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
    (1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1) บทบาทสมมุต ิ
(2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
(3) ศึกษาชุมชน 
(4) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
(5) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล 

   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
(1) เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
(3) ประเมินจากรายงาน 
(4) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

  2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

(2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1) มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
(2) แสดงบทบาทสมมุตใินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมกลุ่ม 
(3) น าเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(4) มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล ค าศัพท์ ประโยคอื่น ๆ นอกเหนือจากบทเรียน 

  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1) ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.1.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต 
(2) มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ 
(3) สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
(4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
(5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
(2) มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
(3) ก าหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า 

   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(3) ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 

 
  2.1.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

(3) สามารถใชความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและ

สร้างสรรค์ได้ 
(5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
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   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
(1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือ 

แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
(2) ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหา

อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์และมปีระสิทธิภาพ 

(2) ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมินการ
น าเสนอชิ้นงาน การตอบค าถาม 

(3) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  2.1.6 ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

(1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

ของมนุษย์ 
(3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตส านึก

รักท้องถิ่น 
(4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
(5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 
   2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

(1) ท าโครงการ 
(2) บทบาทสมมุต ิ
(3) การน าเสนอ 

   2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

(1) ตรวจโครงการ 
(2) ให้เพ่ือนประเมิน 
(3) ผู้สอนร่วมประเมิน 
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  2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกใน

ปัจจุบัน 
(5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
   2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

(1) ก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดและร่วมอภิปรายความน่าเชื่อถือ 
(3) น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

 
  2.1.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  

   2.1.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ า เป็นราย 

บุคคล/กลุ่ม 
(3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมุต ิและท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

  2.1.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
(1) ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุต ิ
(2) ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน 
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
(4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
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(5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(6) น าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(2) มีพฤติกรรมการรักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง งาน และ
สังคม 

(3) มีพฤติกรรมการรักษาสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เคารพในสิทธิชุมชน 
รักคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(5) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน 
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
(2) เน้นการเรียนรูจากสถานการณจริง 
(3) เรียนรู้จากบทบาทสมมุติ และกรณีตัวอย่าง ในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ

หมวดวิชาเฉพาะ 
(4) เรียนรู้จากการท างานในชุมชน 

   2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
อาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น 
 
  2.2.2 ด้านความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556  มาตรา 3 ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทันต่อสถานการณ์ของโลก สถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางสาขาวิชาสาธารณสุข และ
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
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(3) มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับศาสตร์ทางสาธารณสุข และ
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 และเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ และ/หรือการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสาธารณสุข และศาสตร์
เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 มาใช้งานได้จริง รวมถึง
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เน้นการสอนโดยให้ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

(2) เน้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem - Based 
Learning, PBL) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) การเรียนรู้จากการท างาน (Work - Based Learning) 
เป็นต้น 

(3) เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงและสถานการณ์จริง 
(4) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
(5) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 

   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ทั้งการเรียน

ในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง 
(2) ประเมินจากการสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบระหว่างเรียนและปลายภาคการศึกษา 
(3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(4) ประเมินจากการปฏิบัติงานภาคสนาม 
(5) ประเมินจากการท าโครงการ และการน าเสนอ 

 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 

(1) มีความสามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ และ
ตีความสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ จากหนังสือ สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสุขภาพ ได้
อย่างเป็นองค์รวม 

(2) มีความสามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม บูรณาการ ต่อเนื่อง และปฏิบัติงาน
สาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(3) มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชน
ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนท าการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และตรวจประเมินบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือการส่งต่อตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
2556 มาตรา 3 ที่เหมาะสม 

(4) มีความสามารถให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    เน้นการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในทุก
รายวิชา 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น 

(1) ประเมินความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยการใช้กรณีศึกษา 
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการใช้กระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

กรณีศึกษา การศึกษาค้นคว้าและกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ เช่น รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานผลการศึกษาทางสาธารณสุข รายงานวิจัย และการสัมมนา 
 
  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม โดยมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลอ่ืน ๆ  

(2) มีความสามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในหน่วยงาน 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี ในแต่ละสถานการณ์ 
(4) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และน าความรู้ในศาสตร์นี้

มาให้บริการ พัฒนา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม ในเรื่องที่เหมาะสมได้ 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
สมาชิกกลุ่ม และผู้เรียนกับชุมชน 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่มในสถานการณ์จริง
ในชุมชน 
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   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    ประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
อาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การ
สังเกต ใช้แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น 
 
  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความสามารถใช้เทคนิคทางสถิติและชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(2) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลและเลือกใช้รูปแบบของสื่อ วิธีการ ตลอดจนช่องในการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การเขียน  และด้วยภาษา 
สัญลักษณ์อ่ืนที่เป็นสากล 
   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหา 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยแบบสังเกต 
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศจากผลงานตาม

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศสุขภาพเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชนและรายวิชาอ่ืน ๆ ทุก
รายวิชาที่มอบหมายให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า 
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  2.2.6 ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

(1) มีความสามารถให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคุมโรค ตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น และการฟ้ืนฟู
สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3  

(2) มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และการ
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือการส่งต่อตาม 
พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 

(3) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพ 
การปฏิบัติตามแผน ตลอดจนการติดตามและการประเมินผล 

(4) มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข่ายในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และด้วยภาษา/สัญลักษณ์สากลอ่ืนที่จ าเป็น 

(5) มีทักษะในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น และมี
ทักษะการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) การสาธิต 
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
(3) การแสดงบทบาทสมมุต ิ
(4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
(5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 

   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน 
(1) ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้นเรียน ในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จ าลอง  
(2) ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
(3) ประเมินจากผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
 Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
(3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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(4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 
  3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 
  3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

(2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
  3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต 
(2) มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบ 
(3) สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
(4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
(5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

 
  3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่ การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 

(3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและ

สร้างสรรค์ได้ 
(5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทางความ

เป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
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  3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

(1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของ

มนุษย ์
(3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตส านึกรัก

ท้องถิ่น 
(4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
(5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 
 
  3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 
(5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้

เหมาะสมกับตนเองได้ 
 
  3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระ 
หนัก 
และ
ส า 
นึก 
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า

ของ
ตนเอง 
ผู้อ่ืน 
สังคม 

ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย 
และสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           
GEL0101 ภาษาไทยเพือ่ 
             การส่ือสาร                              

GEL0201 ภาษาอังกฤษ 
             ในโลกปัจจบุัน                              

GEL0202 ภาษาอังกฤษ 
             เพื่อการท างาน                              

GEL0301 ภาษามาเลย ์
             เพื่อการส่ือสาร                              

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซีย 
             เพื่อการส่ือสาร                              
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระ 
หนัก 
และ
ส า 
นึก 
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า

ของ
ตนเอง 
ผู้อ่ืน 
สังคม 

ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย 
และสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GEL0303 ภาษาพมา่ 
             เพื่อการส่ือสาร                              

GEL0304 ภาษาจีน 
            เพื่อการส่ือสาร                              

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่น 
            เพื่อการส่ือสาร                              

GEL0306 ภาษาเกาหล ี
             เพื่อการส่ือสาร                              

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์                              
GEH0401 วิถีลุ่มน้ า 
             ทะเลสาบสงขลา                              

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา                              
GEH0403 มนุษย์กับความงาม                              
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระ 
หนัก 
และ
ส า 
นึก 
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า

ของ
ตนเอง 
ผู้อ่ืน 
สังคม 

ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย 
และสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย ์
             และการพัฒนาตน                              
GEH0405 มนุษย์กับ 
             การเปลี่ยนแปลง                              

GEH0406 สารสนเทศ 
             เพื่อการเรียนรู ้                              
GEH0407 กฎหมายพื้นฐาน 
             เพื่อคุณภาพชวีิต                              
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรม 
             น าชีวิตพอเพียง                              

GEH0409 วิถีอาเซียน 
                             

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                             GES0501 วิเคราะห์การคิด                              
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระ 
หนัก 
และ
ส า 
นึก 
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3. มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า

ของ
ตนเอง 
ผู้อ่ืน 
สังคม 

ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย 
และสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธ ิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
                             

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี                              
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 

                             
GES0701 อาหารและโภชนาการ 
             เบื้องต้น                              

GES0702 การดูแลสุขภาพ 
             แบบบูรณาการ                              
GES0801 งานช่าง 
             ในชีวิตประจ าวัน                              

 
 



103 มคอ.2 
 

 3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  3.2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   3.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(2) มีพฤติกรรมการรักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง งาน และสังคม 
(3) มีพฤติกรรมการรักษาสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่น เคารพในสิทธิชุมชน รัก

คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(5) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน 
 
  3.2.2 ด้านความรู้ 
   3.2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ ทันต่อสถานการณ์ของโลก สถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางสาขาวิชาสาธารณสุข และ
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

(3) มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับศาสตร์ทางสาธารณสุข และ
ศาสตร์เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 และเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ และ/หรือการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสาธารณสุข และศาสตร์
เฉพาะในวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 มาใช้งานได้จริง รวมถึง
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 

(1) มีความสามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ และ
ตีความสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ จากหนังสือ สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือวิเคราะห์



มคอ.2 104 
 

สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสุขภาพได้อย่าง
เป็นองค์รวม 

(2) มีความสามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม บูรณาการ ต่อเนื่อง และปฏิบัติงาน
สาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชน
ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนท าการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และตรวจประเมินบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือการส่งต่อตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
2556 มาตรา 3 ที่เหมาะสม 

(4) มีความสามารถให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   3.2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม โดยมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลอ่ืน ๆ  

(2) มีความสามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในหน่วยงาน 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี ในแต่ละสถานการณ์ 
(4) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และน าความรู้ในศาสตร์นี้

มาให้บริการ พัฒนา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม ในเรื่องที่เหมาะสมได้ 
 
  3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความสามารถใช้เทคนิคทางสถิตและชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(2) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลและเลือกใช้รูปแบบของสื่อ วิธีการ ตลอดจนช่องทางในการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การเขียน  และด้วยภาษา 
สัญลักษณ์อ่ืนที่เป็นสากล 
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  3.2.6 ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 
   3.2.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

(1) มีความสามารถให้ค าแนะน าให้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคุมโรค ตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น และการฟ้ืนฟู
สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3  

(2) มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และการ
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพ่ือการส่งต่อตาม 
พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3 

(3) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพ 
การปฏิบัติตามแผน ตลอดจนการติดตามและการประเมินผล 

(4) มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือข่ายในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และด้วยภาษา/สัญลักษณ์สากลอ่ืนที่จ าเป็น 

(5) มีทักษะในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น และมี
ทักษะการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          

4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1                          

4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2                          

4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข                          

4951104 การสาธารณสุข                          

4951105 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข                          

4951106 ระบบสุขภาพ                          

4951601 สุขภาพจิตเพ่ืองาน 
             สาธารณสุขชุมชน                          

4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
             เพื่องานสาธารณสุข                           

4952301 อาหารและโภชนาการ 
             เพื่องานสาธารณสุข                          

4952302 สุขภาพการเจริญพันธ์                           

4952304 อนามัยครอบครัว                           

4953109 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข                           
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัด 
             เพื่องานสาธารณสุข                          

4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
             และการประยุกต์                           

4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
             การสาธารณสุข  

                         

4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ 
             ผู้สูงวัย  

                         

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                          
4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
             ทางสาธารณสุขชุมชน  

                         

4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           

4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย  
             และการบ าบัดโรคเบื้องต้น  

                         

4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
             และควบคุมโรค  
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  

                         

4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                           
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

4953504 กฎหมายและจริยธรรม 
             ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน                          

4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์ 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           

4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                          

4954507 หลักการบริหาร  
             การจัดบริการสาธารณสุข  
             และการประกันคุณภาพ 

                         

4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             การสาธารณสุขชุมชน 
             และด้านการจัดบริการสาธารณสุข  

                         

4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             การสาธารณสุขชุมชน                           

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
     กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้ 
     และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

                         

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการ
ประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           



109 มคอ.2 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           

4954310 การให้ค าปรึกษา 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           

4954508 การจัดการความรู้เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน                          

4954704 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ                           

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
     กลุ่มการประยุกต์การตรวจประเมิน 
     สุขภาวะและการบ าบัดเบื้องต้น 

                         

4951201 การปฐมพยาบาล 
             และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น                           

4952202 การบริบาลปฐมภูมิ 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน                           

4952306 โรคและการป้องกัน 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  

                         

4953309 เภสัชสาธารสุขและการคุ้มครอง 
             ผู้บริโภคด้านสุขภาพ                          
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

4952203 การดูแลสุขภาพในระบบ 
             การแพทย์ทางเลือก 

                         

4952307 การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญา 
             ท้องถิ่น  

                         

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
     กลุ่มการประเมิน 
     และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 

                         

4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ                           
4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน                           

4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้ม 
             ส าหรับวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
                         

4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชน                           

4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่                           
4952401 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ                           

4952501 การจัดการสุขภาพชุมชน 
             ในภาวะวิกฤติ  
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัติส าหรับวิชาชีพ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
     กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศ 
     และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน 

                         

4952701 สารสนเทศสุขภาพ 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  

                         

4953702 การสื่อสารเพื่องาน 
             สาธารณสุขชุมชน                           

4953703 การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ                           

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
     กลุ่มการวิจัยและพัฒนา 
     ในงานสาธารณสุขชุมชน 

                         

4954803 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
             เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หมวด 6 การวัดและการประมวลผล (ภาคผนวก ก)  

1.1 ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ  
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก  (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairy Good) 2.5 
C พอใช้  (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0 

1.2 ระบบไม่มีค่าคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้  
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให้ประเมินผลโดยไม่มีค่าระดับคะแนนและวิชาที่ได้ผล
ประเมิน F นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธ์กับ 
Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งจากการประเมินของผู้เรียน
และการประเมินตนเองของนักศึกษาและน าผลการทวนสอบดังกล่าวมาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ข้อสอบ ระดับผลการเรียนในแต่
ละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา เพ่ือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
โดยการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลหา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด าเนินการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 ส ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3 คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าดว้ยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

1.3 มอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.4 มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตรเป็นผู้ให้
ค าแนะน า 

1.5 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
1.6 อาจารย์ใหม่ต้องศึกษาคู่มืออาจารย์ของหลักสูตร 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 
 2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมคณะสอน 
 2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
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2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยก าหนดเป็น

แผนการศึกษาท่ีชัดเจน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวนอย่าง
น้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และท าหน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัยในสาขาดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง   

นอกจากนี้ได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอด
หลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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2. บัณฑิต 
  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตด้วย
การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ และจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ านวนของบัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
3. นักศึกษา 
  หลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา รวมทั้งด าเนินการตามระบบ
และกลไกโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ท าการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษาตามแผนที่วางไว้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด ภายใต้การด าเนินการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการก ากับ 
ติดตามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
4. อาจารย ์
  มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิม
อย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพ่ือให้
อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและการท าวิจัยโดยสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ 
และหลักสูตรร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีการ
จัดสรรวิชาสอนตรงกับความช านาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรมีการจัดท าการประเมินหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงรวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะต้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรจากเอกสาร มคอ.1 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมในศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นจึงยื่นต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตร และเริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชา
แล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องค านึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอน
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม 
ผู้สอนใช้วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน  
 

  ส าหรับการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากับให้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

1.จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556   

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556   
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

3. จัดแนวการเรียนการสอนใน
วิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง  

4. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจ านวนคณาจารย์
ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และหรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขชุมชน หรือใน
ด้านที่เก่ียวข้อง 

6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุก ๆ ปี และภายนอก
อย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี 

8. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา  
และผู้ใช้บัณฑิตทุก ๆ ปี 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์ 

4. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน โดย
นักศึกษา 

5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน 
ทุก ๆ ปี 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  
4 ปี 

7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียน
ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งาน รวมทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัยการ
จัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้เครื่องมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายการข้อมูลหนังสือ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เล่ม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485 8 2 
ฟิสิกส์ 1,008 196 32 7 
เคมี/เคมีประยุกต์ 1,487 267 32 7 
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์ 2,041 423 32 7 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 271 52 32 7 
คหกรรมศาสตร์ 3,085 318 32 7 
สิ่งแวดล้อม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 
การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 

62 - 4 - 

คณิตศาสตร์และสถิติ 4568 677 1 2 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ 
กลุ่มสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 

- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 
กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ACM Digital Library 

- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
กลุ่มสหวิชา 

- H.W.Wilson 

- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 

- Academic Search Premier 

- SciVerse  ScienceDirect 

- SpringerLink – Journal 
ฐานข้อมูลไทยที่น่าสนใจ 

- Business Source Premier 

- MuseGlobal 

- IOP Science Extra 

- Bu siness Expert Press 

- BioOne 

- Communication & Mass Madia Complete 

- ProQuest Research Library 

- eBrary 
ฐานข้อมูลเปิด 

- Business Monitor 

- สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

- Wikipedia 
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- Encyclopedia Britan nica Concise 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 

- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

- Bioline International 

- BioMed Central the Open Access Publisher 

- Chemistry Central 

- arXir 

- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

- AGRIS 

- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

- The Encyclopedia of Earth , EOE 

- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  

- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

- ฐานข้อมูลท้องถิ่น 

6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการจัดซื้อ
หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับใช้ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท าการจัดซื้อหนังสือด้วย นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีสิ่ง
สนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุดคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
และเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นอย่างครบถ้วน ทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเสนอรายการ
จัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติมผ่านประธานโปรแกรมวิชาและคณะตามปีงบประมาณ 
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6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับส านักวิทยบริการฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส ารวจความเพียงพอและความต้องการหนังสือ ต ารา 
เอกสารอ้างอิง วารสารฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์และ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้   จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย           
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้
ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการ
สอนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์

ผู้สอน และประธานคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประธานหลักสูตร เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 โดยคณะกรรมการ ประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่

กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน 

อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค  
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  



มคอ.2 148 
 

 
  



149 มคอ.2 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

 
1. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

(1) เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและขยาย  
โลกทัศน์ของนักศึกษามากขึ้น 

(2) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการรักและพัฒนาท้องถิ่น 
(3) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจและต้องการพัฒนา 
(4) เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม เพ่ือความสะดวกในการบริหารวิชาการและ

การเลือกเรียนของนักศึกษา 
(5) เพ่ือปรับปรุงให้มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและมุ่งปฏิบัติ 

 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

(1) เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์  และทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

(2) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายวิชาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และเข้าใจผลกระทบของวิทยาศาสตร์
สุขภาพต่อสังคมและท้องถิ่น 

(3) เพ่ือปรับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการปฏิบัติ
ภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(4) เพ่ือปรับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรา 3 แห่ง ในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และมาตราอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถเลือกเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชนที่สนใจ
และต้องการพัฒนา 

(6) เพ่ือปรับปรุงให้มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและมุ่งปฏิบัติ 
(7) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และมีความรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของประเทศและสังคมโลก น าไปสู่การพัฒนาตน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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2. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 การปรับปรุงหลักสูตร มีสาระการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน ดังแสดงไว้
ในตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 
กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health 
 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
              สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health  
                 Program in Community Health  

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : ส.บ. 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public  
                            Health 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.H. 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  
                        (สาธารณสุขชุมชน)   
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public          
                             Health  
                             (Community Health) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.H.  
                           (Community Health) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของ

กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข 

2. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการ
สุขาภิบาล ในหน่วยงานสังกัดองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรด้าน
สุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานของ

กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข 

2. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการ
สุขาภิบาล ในหน่วยงานสังกัดองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลระดับต่าง ๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรด้าน
สุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน   

3. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการ
สุขาภิบาล ในหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรด าเนินงาน
ด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

4. นักวิชาการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตามที่สภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เห็นชอบ โดยอาศัย
อ านาจตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 
ตลอดจนข้อมลู
จากผลการ
ประเมินหลักสูตร
เดิม และการให้
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางสาวสุรัตนส์วดี แซ่แต ้
2. นายวรพล หนูนุ่น 
3. นางสาวภัชชนก รัตนกรปรดีา 
4. นางฤดีดาว ช่างสาน 
5. นางสาวธมนวรรณ ตะสัย 

ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. นายวรพล หนูนุ่น 
2. นางสาวสุรัตนส์วดี แซ่แต ้
3. นางสาวภัชชนก รัตนกรปรดีา 
4. นางฤดีดาว ช่างสาน 
5. นางสาวจิตรวี เชยชม 

เพื่อให้คุณสมบัติฯ 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร ถูกต้อง
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรทีผ่ลติบัณฑิตดา้นสาธารณสุข ให้มี
ทักษะการคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ ใช้
ข้อมูลเชิงประจักษเ์พื่อการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกัน
และควบคมุโรค และจดัการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 
ในแนวคิดสุขภาพองค์รวมและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ของท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชีวิต
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถ
พัฒนาวิชาชีพด้านสาธารณสุขด้วย
กระบวนการวิจยัและกระบวนการจัดการความรู้ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม น า
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน” 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 และ
สอดคล้องกับ
เอกลักษณแ์ละ 
อัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยั 
ตลอดจนข้อมลู
จากผลการ
ประเมินหลักสูตร
เดิม และการให้
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ
ประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบณัฑติ(สาธารณสุข
ชุมชน) และวิทยาศาสตรบณัฑิต(สาธารณสุข
ศาสตร์)ที่ผ่านมา ประธานโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
ได้รับค าเรยีกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ 
ประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑติ(สาธารณสุขชุมชน) และ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ท่ีผ่านมา  
ยังมีคุณลักษณะของบณัฑิตบางประการทีไ่ม่
สอดคล้องกับความต้องการที่นับเป็นความจ าเป็น
ของหน่วยงานอาทิ โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กล่าวคือ
หน่วยงานเหล่านีจ้ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะ
การให้บริการสุขภาพต่อประชาชนท้ังระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และอนามยัสิ่งแวดล้อม ที่เน้น
ด้านการการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกัน
โรค การควบคุมโรค การบ าบดัโรคเบื้องต้น และ
การฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเช่ือมโยงเป็น 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 และ
สอดคล้องกับ
เอกลักษณแ์ละ 
อัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยั 
ตลอดจนข้อมลู
จากผลการ
ประเมินหลักสูตร
เดิม และการให้
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

องค์รวม ด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกนัปัจจัยที่ท าให้
เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน สามารถท าการตรวจประเมิน
และการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดแูลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค และ
การวางแผนครอบครัว และการตรวจประเมิน
อาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการ 
ส่งต่อ  

กอร์ปกับไดร้ับค าเรียกร้องให้พัฒนาหลักสตูร
เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังผลการศึกษาความเปน็ไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ของ วรพล หนูนุ่น 
และคณะ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่
ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนีค้ือเป็น
สถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นว่าหลักสตูรนี้มี
ความเหมาะสมท่ีจะเปดิสอน และมีความมั่นใจว่า
เรียนหลักสตูรนี้แล้วสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในอนาคตไดต้ลอดจนมีความมั่นใจว่าเรียน
หลักสตูรนี้แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ด้านผู้ใช้บัณฑติทั้งหมดคิดว่าการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสม และเมื่อจบแล้ว
คาดว่าจะมีงานท า และเกือบท้ังหมดมีความ
ต้องการรับบณัฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงานคิดเป็น 
ร้อยละ 97.1 โดยระบุว่าบณัฑติที่จบจากหลักสูตร
นี้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และเมื่อมี 
พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 
บังคับใช้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เคย
เกิดขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
บัณฑิตของหน่วยงานดังท่ีกล่าวมาได้ตรงและ
เหมาะสมกว่า  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

จึงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
โดยเพิ่มความเขม้ข้นของวิชาชีพให้เป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ดังกล่าวแล้วในท่ีสดุ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสขุภาพของ
ท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 
เป็นพลเมืองดีของชาต ิ
     2) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสขุภาพในชุมชน
ได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัย และผลการจดัการความรู้ เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
     3) วางแผนและปฏิบตัิงานสาธารณสุขท่ัวไป
และเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ประสานงาน การมสี่วนร่วมของชุมชน และ
เครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอ่ืน 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    4) สามารถพัฒนาตนเองด้านวชิาการอย่าง
ต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับทีส่งูขึ้นได ้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี ้

1) มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสขุภาพของ
ท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 
เป็นพลเมืองดีของชาต ิ

2) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้
อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัย และผลการจดัการความรู้ เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

3) วางแผนและปฏิบตัิงานสาธารณสุขท่ัวไป
และเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ประสานงาน การมสี่วนร่วมของชุมชน และ
เครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอ่ืน.ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) สามารถพัฒนาตนเองดา้นวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับทีส่งูขึ้นได ้

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 และ
สอดคล้องกับ
เอกลักษณแ์ละ 
อัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยั 
ตลอดจนข้อมลู
จากผลการ
ประเมินหลักสูตร
เดิม และการให้
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
   2.1. กลุ่มวิชาเนื้อหา 82 หน่วยกิต 
              - วิชาเนื้อหาบังคับ 66 หน่วยกิต 
              - วิชาเนื้อหาเลือก 16 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
        8 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร  
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ี
สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      
12 หน่วยกิต     
 บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556  
มคอ.1 นโยบาย
ของโปรแกรมวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่เกิน 6 หน่วยกิต   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  1.3) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
      เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า      
33 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า  
31 หน่วยกิต 
   2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และเป็นไปตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน       6 หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน           9  หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
เรียนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน       3 หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
เรียนไม่น้อยกว่า            9  หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน           3  หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
 

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
เรียนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน       3 หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เรียนไม่น้อยกว่า         9  หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน       6 หน่วยกิต
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เรียนไม่น้อยกว่า            9  หน่วยกิต 
- บังคับเรียน                      3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
                                          3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้สามารถ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในดา้นการ
ฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบ
รู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing, in 
Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
                                          3(3-0-6) 
              English for Communication I 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน                                                 
                                              3(3-0-6)  
               English for Today’s World 
 พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยกุต์ใช้ในการศึกษา
และการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 Develop learners in using English 
as a medium to access and retrieve 
information for education and daily life 
applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
                                          3(3-0-6) 
               English for Communication II 
 การฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านรวมทั้ง
การเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อการสือ่สารและฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูดเพื่อให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  
3(3-0-6) 

 English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
ของการท างาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบท
อื่น ๆ ของการท างาน 
 Practice English skills in work-
related contexts. Make use of English for 
job seeking, job applying, job interviewing, 
and other work-related contexts. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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1500310  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพดูส าหรับ การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
              เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียน
อักษรจีนฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาคน้คว้าภาษาจีน
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้
และเข้าใจความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมไทยจีน 
 Study and practice basic structure 
of Mandarin Chinese with an emphasis on 
developing listening, speaking, reading and 
writing skills with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about 
culture and develop inter cultural awareness. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500311  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             Japanese for Communication 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเนน้
ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
 Study and practice skills in 
Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and 
Japanese cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 



มคอ.2 158 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1500313 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษามาเลย์ โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
               Malay for Communication 
              การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Malay, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Malay 
cultures 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมและ
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 

1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
              Korea for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
             Korean for Communication 
             การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing 
in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด  การ
อ่าน และการเขียนภาษาพมา่ โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาพมา่  โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส าหรับ การสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 
 3(3-0-6) 

              Indonesian for 
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 
 Study and practice Skills in 
listening, speaking, reading and writing in 
Indonesian, focusing on listening and 
speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจ วัฒนธรรม
และภาษาในกลุ่ม
อาเซียน 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

 3(3-0-6) 
              Information for Study  
 Skills and Research 
 ความหมาย ความส าคัญของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใช้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็น
มาตรฐาน  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ 

             3(3-0-6) 
             Information for Learning 
 ความหมาย ความส าคัญ และความ
ต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ กลยุทธ์ การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิง
และบรรณานุกรม การน าเสนอสารสนเทศในรปูแบบ
ต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ 
 Meaning and significance of 
information, information sources, information 
resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms 
 
 
 
 

 
เปลีย่นรหัสวิชา ช่ือ
วิชา กลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตรเ์ป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และ
มีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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1510313 ปรัชญาและศาสนา          3(3-0-6)
 Philosophy and Religions  
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท 
การวิเคราะห์ปญัหาของปรัชญาและศาสนาสาขา
ของปรัชญาให้เห็นถึงความสมัพันธ์และความ
แตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เข้าใจคุณค่าที่
แท้จริงของปรัชญาและศาสนา เรยีนรู้และเข้าใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักค าสอนของศาสนา   
ตา่ง ๆ สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ดังกล่าวมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันตภิาพและสันตสิุข
ในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา         3(3-0-6)
 Philosophy and Religions  
 ความหมาย องค์ประกอบ การ
วิเคราะหป์ัญหาของปรัชญาและศาสนา สาขาของ
ปรัชญา ความสัมพันธ์และ ความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จรงิของปรัชญา
และศาสนา หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ น า
หลักธรรมมาพัฒนาคณุภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันตภิาพและสันตสิุข 
 Analytical elements of 
philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the real 
value of philosophy and religions, 
teachings and philosophical concepts of 
different  school of philosophy and 
religions for peace of life and peaceful 
societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่
วิชามนุษยศาสตร์
เป็นกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้ได้ใจความ 
กระชับมากยิ่งข้ึน 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต         3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life 
 ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและ
ข้อแตกต่างของสุนทรียศาสตรเ์ชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสงัเขป 
ความส าคญัของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น ศาสตร์ทางการไดย้ิน   และ
ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี 
และศลิปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรยีนรู้เชิง
คุณค่า ระดับการร าลึก ความคุ้นเคย และ ความ
ซาบซึ้ง  
 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม         3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics  
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น 
องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Concept and theory of beauty, 
aesthetic elements in painting, music and 
performing arts, beauty in daily life. 
 

ได้น าวิชา
สุนทรียภาพของ
ชีวิตและวิชา
ศิลปะใน
ชีวิตประจ าวันมา
บูรณาการใหม่ 
แล้วเปลีย่นรหสั
วิชา ช่ือวิชา กลุ่ม
วิชาจากกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 
เป็นกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)
  Art in Daily Life 
 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน รสนิยม  
องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ 
โครงสร้างและการตกแต่ง การน าเอาศิลปะ และ
การออกแบบมาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุง
บุคลิกภาพ 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
 3(3-0-6) 

              Human Behavior and Self  
 Development 
              ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษา
พฤติกรรม สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการท างาน  และ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  
            3(3-0-6) 

            Human Behavior and  
Self-Development  

 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ การเขา้ใจ
ตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีทักษะชีวิต ส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย สร้างสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุ
วัฒนธรรม เพื่อการอยูร่่วมกัน การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
 The study of human behaviors, 
self-realization and self-development, 
physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with 
public mind, life-skills, awareness of 
Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
             3(3-0-6) 

 Moral Principles Leading  
 to Self Sufficiency  
 ความหมายและคณุค่าของชีวิต 
หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การ
สร้างศรัทธาและปญัญา การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การป้องกัน แก้ปัญหา และการพฒันาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
             3(3-0-6) 

 Moral Principles Leading  
 to self Sufficiency 
 ความหมายและคณุค่าของชีวิต
หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การ
สร้างศรัทธาและปญัญา การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การป้องกัน แก้ปัญหา และการพฒันาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 Meaning of life, religious teachings 
for the wellness of life, mindedness and 
concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และกลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย                         3(3-0-6)  
              Thai Living 
 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย สภาพปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนว
ทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย โดยศึกษาทฤษฎี
การพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ภูมิปญัญาชาวบ้านและท้องถิ่น การ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน์ ด้าน
สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 Man and Changing World 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ 
โลกทัศน์ในการติดตามการเปลี่ยน แปลงของโลก 
เน้นความเป็นไทยและ    การเปลีย่นแปลงใน
สังคมไทย แนวคดิและกจิกรรม จติสาธารณะ การ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 General knowledge about 
human and the world he lives in, visions 
for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public 
minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy. 

 
ได้น าวิชาวิถีไทย  
วิชาวิถีโลก  วิชา
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  และ
วิชามนุษย์กับ
สังคมมาบรูณการ 
แล้วเปลีย่นรหสั
วิชา  ช่ือวิชา กลุ่ม
วิชาจากกลุ่มวิชา
สังคมศาสตรเ์ป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2500303 วิถีโลก                         3(3-0-6)  
              Global Living 
 ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการ
สร้างสรรค์อารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของสังคมโลก การ
จัดระเบียบโลก ปัญหาและ การแก้ปัญหาของ
สังคมโลก แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก ตลอดจน
เหตุการณ์  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็น
ความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
แห่งปัญญาและข้อมลูข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
 Man and Environment  
 ความหมาย ความส าคญัของสิ่งแวดลอ้ม 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
มลพิษต่าง ๆ  ความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม   ปญัหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชีวิต
มนุษย์แนวทางการแก้ปัญหา และการมีสว่นร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสรมิบ ารุงรกัษา ตลอดจน
สร้างแนวคิดและจติส านกึเพื่อการพฒันาแบบยั่งยืน 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500305 มนุษย์กับสังคม             3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ 
องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม 
การเปลีย่นแปลงของสังคมมนุษย์ในมิติต่าง ๆ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ตา่ง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง 
แนวทางการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
ปัจจุบัน 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6)
 Sufficient Economy 
 ความหมายความเป็นมาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดลุยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบสัมมาอาชีพ 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500307 สันติศกึษา                     3(3-0-6)
  Peace Studies 
 ความหมายและแนวคดิพื้นฐาน
เกี่ยวกับสันตภิาพและสันติภาพศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และระหว่างประเทศ และการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500308 การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3(3-0-6) 

             Local Development Studies  
 ความหมาย ความส าคัญ ความ
เชื่อมโยง และความสมัพันธ์ของท้องถิ่น   การ
วิเคราะหเ์หตุปจัจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาในท้องถิ่น และแนวทางในการ
แก้ไขป้องกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกดิ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมการ
ประยุกตค์วามรูเ้พื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
กรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา   3(3-0-6) 
               Songkhla Lake Basin Living
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทาง
กายภาพ ระบบนเิวศ สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต กรณีศึกษาโครงการพระราชด าริ 
รวมทั้งสร้างจติสาธารณะ  ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
 History, physical characte-ristics, 
ecology, society, economy, cultures, and 
ways of life of Songkhla lake. A case study 
of Royal Project. Educate students to have 
public mind, virtues, ethics, and civic 
duties. 

น ารายวิชา
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นมา
บูรณาการใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจ และ
เรียนรู้พื้นท่ีของ
ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา และมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าท่ีความเป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคมและเข้าใจ
ประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 
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2500310  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 
ความ ส าคญัของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม
ประเภทและที่มาของกฎหมาย หลักท่ัวไปอื่น ๆ 
ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

GEH0407 กฎหมายพื นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
             3(3-0-6) 

             Fundamental Law for  
 Quality of Life  
 วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน รัฐธรรมนญูและสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศกึษา และ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการ
ทุจริต  
 Evolution of the Law, human 
rights, constitutional Law and fundamental 
rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชา
สังคมศาสตรเ์ป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500311 อาเซียนศึกษา                3(3-0-6)  
             ASEAN  Studies 
 ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน พัฒนาการการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค้าเสรี
อาเซียน อาเซียนในปัจจบุัน และประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความ
พร้อมและการปรับตัวของสังคมไทยในประชาคม
อาเซียน 

GEH0409 วิถีอาเซียน                    3(3-0-6)  
              ASEAN Ways 
 พัฒนาการความร่วมมือของประชาคม
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประชาคม
อาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมอืง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการปรับตัวของไทย
ในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐาน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Development of ASEAN 
Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, social 
and cultural dimensions, self-adjustment 
of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชา
สังคมศาสตรเ์ป็น
กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1000308 กีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ                        3(2-2-5) 
 Sports and Exercise for Health  
 หลักการของวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและ  
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติทีเ่ป็น
พื้นฐานในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายตาม
วิถีไทยและสากล 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบูรณาการ  

             3(2-2-5) 
             Integrated Health Care  
             ความหมายและองค์ประกอบของ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบรูณาการด้าน
อาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการ
ความเครยีด เพื่อการมีคณุภาพชีวิตที่ดีตลอดจน
การแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสขุภาพ  
 Definition and composition of 
wellness, integrated health care exercises and 
stress management, improvement of the quality 
of life and right views of wellness. 

 
 
น ารายวิชากีฬา
และการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ
มาบูรณาการ แล้ว
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

4000305 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
              3(3-0-6) 

              Science for Quality of Life
 ความหมายของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ความหมายของ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิตผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ีต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชน และการประเมินคณุภาพชีวิต 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000306 การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
 กระบวนการคดิของมนุษย์ เทคนคิ
วิธีการคิดแบบตา่ง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตผุล กระบวนการ
ตัดสินใจและการใช้คณิตศาสตร์เพือ่การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

GES0501 วิเคราะห์การคิด              3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 
 กระบวนการคดิ วิธีคิด คณิตศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 
 Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information 
technology for data analysis and presentation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมูลได ้
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4000307  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  
               3(2-2-5) 

             Information Technology  
             for Life  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลและมผีลกระทบต่อชีวิต
และสังคมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมลูการจดัการและ
การใช้งานข้อมูลการใช้โปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมลูการแสวงหา
ความรู้การสื่อสารข้อมลูบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมลูและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
การเคารพกฎหมายและสิทธิทางปญัญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี           3(2-2-5)
 Life and Technology 
 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบ
จากเทคโนโลยี ความมั่นคง จริยธรรม และ
กฎหมายคอมพิวเตอร ์
 Technology in daily life, 
technology effects, security, ethics and 
computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษา  
มีความรู้ความ
เข้าใจและรู้เท่า
ทันการ
เปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันและ
การใช้สารสนเทศ
ตามกฎหมายและ
จริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน              3(3-0-6) 
 Life and Energy 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด ารงชีวิต ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งสสารและพลังงาน 
รูปแบบของพลังงานและการเปลีย่นรูปพลังงาน ผล
ของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์       3(3-0-6)
 Reproductive Health 
 ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่าย
ของอนามัยการเจรญิพันธ์ุ สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุ การเลือก
คู่ครอง การเตรียมแต่งงาน การแต่งงาน การสร้าง
เสรมิสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การ
เตรียมตัวเป็นพ่อ-แม่ การดูแลสุขภาพแม่ ตลอด
การตั้งครรภ์คลอดหลังคลอด และการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพลูก 
 
 
 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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4000312 อาหารและโภชนาการเบื องต้น 
             3(3-0-6)  

             Introduction to Food and  
 Nutrition  
 ความหมาย ความส าคัญของอาหาร
และโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารหลัก  5 หมู่ 
สารอาหาร ข้อปฏิบัติการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความต้องการ
พลังงานและสารอาหารของร่างกาย การเลือกซื้อ
อาหาร หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื องต้น 
             3(3-0-6)  

             Introduction to Food and  
 Nutrition 
 อาหารและโภชนาการ ความต้องการ
พลังงานและสารอาหารของร่างกาย ภาวะ
โภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี 
สภาวะอาหารและโภชนาการในปจัจุบัน 
 Food and nutrition, nutrient 
requirements, nutritional status, food 
consumption for wellness, situation of food 
and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น         3(3-0-6)
 Local Science 
 บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการส ารวจทั่วไป ค้นหา
องค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แบบมีส่วน
ร่วม น าข้อมูลทีไ่ด้มาวางแผนการด าเนินงาน 
ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล วิเคราะห์และ
สรุปผล สามารถน าผลที่ไดม้าสร้างบทเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก      3(3-0-6)
 Earth System Science 
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพ
ธรรมชาติ ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบที่ส าคัญ
ของโลก ได้แก่ ด้านธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดารา
ศาสตร์  สมุทรศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวัน  
             3(3-0-6) 

 Chemical and Drugs in  
 Daily Life  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและยา 
รวมถึงเครื่องส าอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนการ
เลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน  
             3(3-0-6) 

 Environment in Daily Life 
 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ าวัน ด้านน้ า อากาศ เสียง มูลฝอย 
ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ์ และ
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต การ
ป้องกันผลกระทบ และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
 Life and Environment 
 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันรวมถงึการอนุรักษ์
และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่การป้องกันและ
ควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหวา่งพลังงานกับ
การด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลงังานการศึกษา
วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
วิเคราะหส์ังเคราะหเ์ชื่อมโยงไปใช้ประโยชนไ์ด้ใน
ชีวิตจริง  
 Knowledge of environment in daily 
life, environmental preservation and 
technologies for the prevention and control 
of pollution, relations between energy and 
life, principle of energy conservation, Earth 
and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions 
in real life 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และมีการ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4000317 พืชพรรณเพ่ือชีวิต           3(3-0-6) 
 Plant for Life 
 ความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณ
ต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000318 เกษตรเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life 
 ความส าคญัของการเกษตรใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ความรู้ทางการเกษตร ทั้งการ
ปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปรรูปเพื่อผลิต
อาหารคณุภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละเพื่อ
นันทนาการ มีความเข้าใจในการเลือกผลติผลและ
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต               3(3-0-6) 
 Agriculture for Life 
 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตร
เพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเกษตร 
 Agriculture in daily life, agriculture 
for recreation, safe agriculture, revolution in 
agricultural technology 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และมีการ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 
             3(3-0-6) 

             Mental Health in  Daily Life 
 ความหมายและความส าคัญของ
สุขภาพจิต ปญัหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข 
การวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และ
สถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายวิชาที่ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
              Jobs on a Daily Basis 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือช่างพื้นฐาน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงานระบบ
สุขภณัฑ์  ระบบแสงสว่าง การต่อวัสดุ และการ
เพิ่มมูลค่าวัสดเุหลือใช้ 
 Study and practice on   the use of 
basic hand tools, the maintenance of 
electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the 
materials linkage, and the value-added 
materials. 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ
ช่างและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้
อย่างเหมาะสม 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 

 การปรับปรุงหลักสูตร มีสาระการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน ดังตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 กับหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 

ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4941101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
              ของมนุษย์                    4(3-3-8)  
               Human Anatomy and  
               Physiology 
              ความหมาย ความส าคญัของวิชากาย
วิภาคและสรรีวิทยา ความรู้เบื้องตน้และค าศัพท์
ทางกายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา โครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์  เซลล์และเนื้อเยื่อ รูปร่าง ลักษณะ 
ต าแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบของระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย   

4951101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
              2(1-2-3) 

              Human Anatomy and  
              Physiology I 

 ความหมายและความส าคญัของกาย
วิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา โครงสร้างของเซลล์
และเนื้อเยื่อ  การแบ่งเซลล์ หลักพ้ืนฐานของระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบความรู้สึกพิเศษ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลือง  

Definitions and importance of 
anatomy and physiology, structure of cells 
and tissues, cell division, principal 
concepts of human body systems in term 
of integumentary system, skeletal system, 
muscular system, nervous system, 
cardiovascular system, and lymphatic 
system. 

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ 
แยกรายวิชาเดมิ
ออกเป็น 2 
รายวิชา 
ต่อเนื่องกัน  
เพื่อให้นักศึกษา
เรียนต่อเนื่องกัน
ในภาคการศึกษา 
ตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4951102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  
              2(1-2-3) 

              Human Anatomy and  
              Physiology II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4951101  
                                 กายวิภาคศาสตร์ 
                                 และสรีรวิทยา 1  
              หลักพ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ สมดลุน้ า สมดลุกรด-ด่างในร่างกาย 
และการควบคุมอณุหภูมิของร่างกาย 
              Principal concepts of human 
body systems in term of respiratory 
system, gastrointestinal system, urinary 
system, reproductive system, and 
endocrine system, body fluid balance, 
acid-base balance, and regulation of body 
temperature. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ 
แยกรายวิชาเดมิ
ออกเป็น 2 
รายวิชา 
ต่อเนื่องกัน  
เพื่อให้นักศึกษา
เรียนต่อเนื่องกัน
ในภาคการศึกษา 
ตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่และเด็ก  
       2(2-0-4)  

             Population and Maternal  
             and Child Health 
 นิยามและความหมายทางประชากร
ศึกษา ภาวะประชากร ปัญหาและนโยบาย
ประชากร เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกบัสถานะสุขภาพ
ของประชาชน ประชากรศึกษากับงานอนามัยแม่
และเด็ก 

4951103 ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข  
              2(2-0-4)  

              Population for Public Health 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

ประชากรเบื้องต้น แนวคดิเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และขนาดของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากร ความหนาแน่นของประชากร แนวคิด
เกี่ยวกับภาวะเจรญิพันธ์ุ ภาวการณ์ตาย ภาวการณ์
ย้ายถิ่น ภาวะประชากรของประเทศไทยจากอดีตสู่
อนาคต ภาวะประชากรกับนโยบายด้าน
สาธารณสุขชุมชน การวางแผนครอบครัว และ
ภาวะประชากรในท่ีลักษณะสมัพนัธ์กับการ
สาธารณสุขชุมชน 

The basic concepts, principles 
and theories of the population, the 
concept about the composition and the 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

size of the population, population 
distribution, density of population, the 
concept about fertility, mortality, 
migration, population status from the past 
to the future, population policy for 
community health, family planning, and 
status of population relating to community 
health.  

4941501 การสาธารณสุข                2(2-0-4)  
             Public Health 
              ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญั
ของการสาธารณสุข สภาพปัจจุบนัของการ
สาธารณสุขไทย นโยบายและแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สาธารณสุขของประเทศกับการสาธารณสุขชุมชน 
และแนวโนม้ของการสาธารณสุขไทย  

4951104 การสาธารณสุข               2(2-0-4)  
              Public Health 
              ความหมาย ความส าคญั และประวัติ
การสาธารณสุข หลักการทั่วไปและขอบเขตของ
การด าเนินงานสาธารณสุข แนวคิดสุขภาพและ
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุข
ชุมชนและการสาธารณสุขของประเทศไทย สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของการสาธารณสุข
ไทย  

Definition, importance and 
history of public health, general principle 
and scope of public health, concepts and 
determinants of health, policy and plan, 
relationship between community health 
and public health in Thailand, and the 
state, problems and trend of public health 
in Thailand. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4941102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข  
              3(2-2-5)  

              Biochemistry for Public Health 
              ความหมายของชีวเคมี โครงสรา้ง 
สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลตา่ง ๆ ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ 
วิตามิน และฮอรโ์มน การแปรรูปและการ
สังเคราะห์ชีวโมเลกุลในร่างกาย ระบบการควบคมุ
กระบวนการเหล่านี้ ชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะ

4951105 ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข  
             3(2-3-6)  

             Biochemistry for Public Health 
              เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด-
เบส และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกายมนุษย์ สมบตัิ
โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรด
นิวคลีอิก วิตามิน เกลือแร่ และเมแทบอลิซึมของ
สารชีวโมเลกลุต่าง ๆ รวมถึงกลไกทางชีวเคมีและ

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา  
ตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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ที่ส าคัญบางชนิด โรคทางเมแทบอลิซึม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงทางเคมีของ
สารในร่างกายกบัโรคบางชนิด โดยเน้นโรคที่พบ
บ่อยในประเทศไทย  

การควบคุมกระบวนการทางเมแทบอลิซึมของ
เนื้อเยื่อและอวัยวะส าคัญในร่างกาย โรคที่เกดิจาก
ความผิดปกติในกระบวนการเมแทบอลิซึม เภสัช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ในร่างกายมนุษย์  
              Cells and cell components, acid-
base and buffer systems in human body, 
structure and function properties of 
biomolecules in term of carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, nucleic acids, 
vitamins, minerals, and their metabolic 
pathways including biochemical 
mechanisms and controls of tissues and 
important organs in human as well as 
diseases of metabolic disorders, 
pharmacokinetics and phamaco-dynamics 
in human body. 

4941301 โลกาภิวัตน์กับสุขภาพ       2(2-0-4)  
             Global Health 
 ตัวก าหนดสุขภาพ สถานะสุขภาพของ
คนไทย ความเชื่อมโยงระหวา่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับสุขภาพ สิทธิมนุษยชน ความเป็น
ธรรมและความเท่าเทียมทางสุขภาพ เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ ความเช่ือมโยงระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกับสุขภาพ สถานการณ์ต่าง 
ๆ ของโลกาภิวัตน์กับภาระโรค เช่น สิ่งแวดล้อม 
โภชนาการ เพศกับสุขภาพ สุขภาพเด็ก โรคติดต่อ 
โรคไม่ตดิต่อ ความรุนแรงและการบาดเจ็บ  

4951106 ระบบสุขภาพ                 2(2-0-4)  
              Health System 
              ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมา
ของสุขภาพแบบองค์รวมและระบบสุขภาพ 
องค์ประกอบของระบบสุขภาพ การปฏิรปูและ
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ แนวคิดระบบสุขภาพ
ชุมชน ระบบบริการสุขภาพ ลักษณะ องค์ประกอบ
และบทบาทของงานบริการสุขภาพ ระบบประกัน
สุขภาพแบบต่าง ๆ ปญัหาและทิศทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
              Definitions, importance, history 
of holistic health and health system, 
components of health system, reform and 
the factors which affect health system, 
concepts of community health system, 
health service system, characteristics, 
components and roles of health services, 
various health insurance system, problems 
and trend health system development.   

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ช่ือวิชา
จากเดิม และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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4944206 สุขภาพจิตชุมชน               2(2-0-4)  
             Community Mental Health 
              ความหมายและแนวคดิของสุขภาพจิต 
พฤติกรรมและการปรับตัวของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพจติ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมและสุขภาพจติ สาเหตขุองปัญหาและ
แนวโน้มทางสุขภาพจติในชุมชน การค้นหาผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต การสร้างเสริมสขุภาพจิต และ
การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การ
ให้บริการสุขภาพจิต การผสมผสานงานสาธารณสุข
มูลฐาน การให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าแก่ผู้
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต  

4951601 สุขภาพจิตเพ่ืองานสาธารณสขุชมุชน  
              2(2-0-4) 

              Mental Health for Community  
             Health  
              ความหมาย ความส าคญั และแนวคดิ
ของสุขภาพจิต ปัจจัยทีส่่งผลต่อสขุภาพจิต สาเหตุ
และแนวโนม้ของปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การ
ค้นหาผู้มีปญัหาสุขภาพจติ การสรา้งเสริม
สุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ
การบริการให้ค าปรึกษาแกผู่้ที่มีปญัหาสุขภาพจิต
ในชุมชน   
              Definitions, importance and 
concepts of mental health, influential 
factors affected to mental health, causes 
and trends of mental health problems in 
community, finding mental health 
problem, mental health promotion and 
prevention mental health problems, and  
mental health counseling service in 
community.  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
และปรับเปลีย่น
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหเ้หมาะสม
และครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)   
              Microbiology and Parasitology  
              ลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย 
ไวรัส ริคเก็ตเซีย และปรสิต วงจรชีวิตของจุลินทรีย์
ที่ท าให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคมุ
และก าจดั 
จุลินทรีย ์  

4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา        
              เพ่ืองานสาธารณสุข         2(1-2-3) 
              Microbiology and Parasitology  
              for Public Health  
 ลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต 
การระบาด การป้องกันและควบคมุเช้ือรา 
แบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย และปรสิตที่ก่อให้เกดิ
โรค ระบบภูมคิุ้มกันและกลไกการตอบสนองของ
ร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทีเ่ข้าสูร่า่งกายมนุษย ์  
              Morphology, structure, life cycle, 
epidemiology, prevention and control of 
pathogenic fungi (molds and yeasts), 
bacteria, virus, rickettsia and parasites, 
immune system and immune responses to 
antigens invading human. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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4942305 อาหารและโภชนาการในงาน 
             สาธารณสุข                    2(2-0-4)  
            Food and Nutrition in Public  
            Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4941102 ชวีเคมี 
                                 ส าหรับงาน 
                                 สาธารณสุข 
 ความสัมพันธระหวางโภชนาการกบั
สุขภาพ ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาส าหรับภาวะ
โภชนาการตามวัยตา่ง ๆ ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ 
ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไมส่มดลุทาง
โภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคของ
ท้องถิ่น การใช้อาหารเพื่อสนับสนนุการรักษาและ
ป้องกันโรค การก าหนดอาหารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
การแก้ปัญหาโภชนาการในท้องถิ่น 

4952301 อาหารและโภชนาการเพ่ืองาน 
             สาธารณสุข                    2(2-0-4)  
              Food and Nutrition for Public  
              Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4951105 ชีวเคมี 
                                 เพ่ืองานสาธารณสุข  
              ความหมายและความส าคัญของอาหาร
และโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ
กับสุขภาพ สถานการณ์ปญัหาโภชนาการในชุมชน 
โภชนาการส าหรับกลุ่มวัยต่าง ๆ การประเมินภาวะ
โภชนาการ แนวทางการบรโิภคอาหารและการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้โภชนบ าบัดในชุมชน  
              Definitions and importance of 
food and nutrition, the relation between 
nutrition and health, major nutritional 
problem situations in community, nutrition 
for different stages of human, nutritional 
status assessment, dietary guidelines and 
health promotion by therapeutic nutrition 
in community.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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4943310 สุขภาพการเจริญพันธุ์        2(2-0-4) 
              Reproductive Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4941101  
                                  กายวิภาคและ 
                                  สรีรวิทยาของมนุษย ์
              ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่าย
ของอนามัยการเจรญิพันธ์ุ ข้อช้ีวัดและสถานการณ์
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การเลอืกคู่ครอง การ
เตรียมแต่งงาน การแต่งงาน การสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัว
เป็นพ่อ-แม่ การดูแลสุขภาพแม่ตลอดการตั้งครรภ-์
คลอด-หลังคลอด และการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ลูกบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการ
ด าเนินงานและพัฒนางานอนามัยการเจรญิพันธ์ุ  

4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์       2(2-0-4) 
              Reproductive Health   
              ความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
และขอบข่ายของสุขภาพการเจรญิพันธ์ุ ข้อช้ีวัด
และสถานการณ์ด้านสุขภาพการเจริญพันธ์ุ แนว
ทางการด าเนินงานและพัฒนางานด้านสุขภาพการ
เจริญพันธ์ุ การเลือกคู่ครอง การเตรียมแต่งงาน 
การแต่งงาน การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว การ
วางแผนครอบครัว และการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ 
              Definitions, background, purpose 
and scope of the reproductive health, the 
indicators and the situation of 
reproductive health, the operation 
guidelines and the reproductive health 
development, mate selection, preparation 
of marriage, marriage and family health 
promotion, family planning and parent 
preparation.   

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4952304 อนามัยครอบครัว             2(2-0-4) 
              Family Health  
 ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขต
ของงานอนามัยครอบครัว การบรกิารเพื่อการ
วางแผนครอบครัว บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่และ
ลูกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การ
ดูแลสุขภาพบุคคลวัยต่าง ๆ ในครอบครัว และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในครอบครัว  
 Definitions, importance and 
scopes of family health, family planning 
service, the role of parents and children in 
the family, family relationships, health 
care for different stage persons and 
environmental care in family. 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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1553603 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาธารณสุข  
2(2-0-4)  

              English for Public Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
                                 สื่อสาร 1  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เน้นทักษะการศึกษา
ค้นคว้าจากต ารา บทความ ทักษะการพูด ทักษะ
การเขียนรายงานและการน าเสนอ  

4953109 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข  
2(2-0-4) 

             English for Public Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: GEL0201 
                                 ภาษาอังกฤษในโลก 
                                 ปัจจุบัน 
              ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เน้นทักษะการศึกษา
ค้นคว้าจากต ารา บทความ ทักษะการพูด ทักษะ
การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
              English for education and health 
worker, use of English in health care 
service, medical and health terminology, 
emphasis on research knowledge from 
textbooks or articles, conversation skills, 
health report writing and presentation. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ 
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 
นโยบายของ
โปรแกรมวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
และเป็นไปตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4953502 หลักสถิติและดัชนีชี วดั 
             เพ่ืองานสาธารณสุข          2(2-0-4)  
             Statistics and Indicators  
             for Public Health  
             ความหมายและความส าคัญของหลัก
สถิติและดัชนีชีว้ัดเพื่องานสาธารณสุข เคร่ืองชี้วัด
ทางสขุภาพ คุณสมบัติของเคร่ืองชีว้ัดที่ดแีหล่งข้อมลู
ในการหาตัวชีว้ัดทางภาวะสุขภาพ  
ค านิยามสถิติชพีทีส่ าคัญในงานสาธารณสุข ทัศนะ
ใหม่ส าหรับดัชนีชี้วัดสุขภาพ และตวัอย่างตัวบ่งชี้
สุขภาพของชุมชน 

Definitions and importance of 
statistics and indicators for public health, 
health indicators, features of good 
indicators, sources of indicators for health 
status definition of biostatistics in public 
health, new health indicators, and examples 
of health indicators in community health. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    2(2-0-4) 
             Public Health Economics 
              การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อ
น ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นถึง
ความส าคญัของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้ได้ประโยชน์สูงสดุ และใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมากท่ีสุด ในเรื่อง
การให้บริการสาธารณสุข การบรหิารทรัพยากรใน
การรักษาพยาบาล การจดัสรรงบประมาณ และ
การประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสมัพันธ์
ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  
              และการประยุกต์             2(2-0-4)   
              Health Economics  
              and Application 

ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ การประยุกต์วิชา
เศรษฐศาสตรเ์พื่อน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข 
โดยเน้นถึงความส าคญัของการจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมี
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม
มากที่สุด การประกันสุขภาพ และการประเมิน
โครงการรวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ผลกระทบต่อสถานะสุขภาพจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

The meaning and importance of 
health economics, health economics 
application in public health,  emphasis is  
to limited resource allocation for 
maximize utilization, effectiveness, 
efficiency, and fairness, health insurance, 
health project evaluation, impact of 
national economic and social 
development plan. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4)  
              Public Health Sociology 
              ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคม
วิทยากับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการ
เจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมใน
ด้านสาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชน ระบบความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการ
รักษาพยาบาล ความสมัพันธ์ระหว่างการแพทย์
และการสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  

4954110 สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาการ 
              สาธารณสุข                   2(2-0-4)  
             Sociology - Anthropology  
             of Health 

ความหมายและความส าคัญของสงัคม
วิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการสาธารณสุข ความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจบ็ป่วย
ที่แตกต่างกัน ความต้องการของสงัคมในด้าน
สาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือรายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เหตุผล 
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ประชาชน ระบบวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ตลอดจน
พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพ ผลกระทบ
ต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

The meaning and importance of 
sociology, anthropology and sociology - 
anthropology of health,  knowledge linked 
of sociology, anthropology and public 
health, social and environmental factors 
causing to disease or illness or sickness, 
social needs for health, culture and beliefs 
system related to health status, health 
seeking behavior, medicine and public 
health impact from economic change.  

วิพากษ์หลักสูตร 

 4954206 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ 
             ผู้สูงวัย                         2(2-0-4)  
              Health Care Service for  
             The Elder 
              ความหมายและความส าคัญของ การ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงวยั การดูแล
สุขภาพผูสู้งวัย รูปแบบการจัดบรกิารสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพผูส้งูวัย รูปแบบที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมส าหรบัการจัดบริการ
สาธารณสุขส าหรับผูสู้งวัย การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  
              The meaning and importance of 
health services for the elderly, elderly 
care, health care service for elderly, 
culturally appropriate health care model 
for elderly, health services for the elderly. 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง 
             สาธารณสุข              2(2-0-4)  
             Public Health Environmental  
             Management 
             ความหมาย ขอบเขตและความส าคญั
ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคมุและการดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจดัหา
น้ าสะอาด การก าจัดสิ่งขบัถ่าย การจัดการมูลฝอย 
การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมแมลงและสตัว์แทะ 
การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ  

4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง 
             สาธารณสุขชุมชน            3(3-0-6)  
             Environmental Health  
             Management in Community 
             ความหมาย ขอบเขตและความส าคญั
ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคมุและการดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจดัหา
น้ าสะอาด การก าจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย 
การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมแมลงและสตัว์แทะ 
การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ 
             Definitions and importance of 
environmental health, relationship 
between health and the environment, 
controlling environment free from 
pollution such as food sanitation, 
supplying clean water, eliminating excreta, 
waste management, wastewater 
treatment, control insects and rodents, 
habitat sanitation, and air pollution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
ปรับลดคาบเรียน
ทฤษฎี ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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4944602 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
             2(2-0-4)  

             Health Education and  
              Behavioral Science 
              ความหมาย ขอบข่ายและแนวคิดของ
สุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา สภาพปัจจุบัน 
และปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุข
ศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคล
และกลุม่ การเรียนรู้ การจูงใจ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการ
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา  

4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพเพ่ือ 
              งานสาธารณสุขชุมชน      3(3-0-6)  
              Health Education and Health  
              Behavior for Community  
              Health 
              แนวคิด หลักการทางสุขศึกษา ทฤษฎี
ทางสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบ
พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนสุขศึกษา และการจัดท า
โครงการการให้สุขศึกษาในชุมชน  
              Concepts and principles of 
health education, theory of health 
education and behavioral science, the 
relationship between health and health 
behavior, health behavior patterns, 
influence factors effected to health 
behavior, health behavior modification, 
writing practice of health education plan 
and launch the projects in the community. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือรายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย และ 
             การบ าบัดโรคเบื องต้น       3(2-2-5)  
             Fundamental of the Patient  
             Assessment, Examination,  
             Diagnosis and Treatment 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4952306 โรคและ 
                                 การป้องกันเพ่ืองาน 
                                 สาธารณสุข 
              หลักการและความส าคัญของตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย และการบ าบดัโรคเบื้องต้น 
ปฏิบัติการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบ าบัด
โรคเบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานในชุมชนใน
สถานการณ์จ าลองและสังเกตในสถานการณ์จริง
ภายใต้การควบคุมของอาจารย ์  

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

              Principles and the importance of 
evaluation, diagnosis and treatment of 
disease introduction, the simulated 
assessment, diagnosis and treatment of 
disease to be practical in a community and 
to be observed in real life situations under 
the supervision of the instructors. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ 
              ควบคุมโรค เพ่ืองานสาธารณสุข 
              ชุมชน                         3(2-2-5)  
              The Surveillance, Prevention,  
              and Disease Control for  
              Community Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4952306 โรคและ 
                                 การป้องกันเพ่ืองาน 
                                 สาธารณสุข 
              แนวคิด หลักการและรูปแบบต่าง ๆ ใน
การเฝา้ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคใน
การปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคใน
สถานการณ์จ าลอง การสังเกตในสถานการณ์จริง
ภายใต้การควบคุมของอาจารย ์
              Concepts, principles and 
surveillance pattern, prevention and 
control of disease in a community health 
worker, the surveillance, prevention and 
control of disease in a simulation and 
observance in real life situations under the 
supervision of the instructors. 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 2(2-0-4) 

             Occupational Health and  
             Safety 
              ความหมาย หลักการ และแนวทางการ
ด าเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอนัตรายที่เกดิจาก
การท างาน หลักการควบคุมป้องกนัโรคและ
อุบัติเหตุจากการท างาน อุปกรณป์้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน 
กฎหมายและบทบญัญัตติ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  

4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
              3(3-0-6)  

              Occupational Health and  
              Safety  
              แนวคิด ความส าคัญ และความเป็นมา
ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ป้องกัน อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการ
ท างาน วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการท างาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย   
              Concepts, importance and 
history of occupational health and safety, 
hazardous working environments, 
occupational diseases and prevention, 
accident and principle of industrial safety, 
methods of control and prevention of 
hazards due to working environment, and 
emergency responses, occupational health 
and safety law.  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
             สาธารณสุข                     2(2-0-4)  
             Laws and Ethics for Public  
             Health Professional 
              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎหมายที่เกีย่วกับงานสาธารณสขุและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกีย่วกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและความปลอดภัย กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนามยัและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย การประยุกตห์ลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพ
สาธารณสุข การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ทางวิชาชีพ 

4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชพี 
             สาธารณสุขชุมชน            3(3-0-6) 
             Law and ethics for Community  
             Health Professions 
              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎหมายที่เกีย่วกับงานสาธารณสขุและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกีย่วกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและความปลอดภัย กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนามยัและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย การประยุกตห์ลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพ
สาธารณสุข การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ทางวิชาชีพ  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
เพิ่มหน่วยกิต  
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

              Fundamental law, public health 
law for the quality of life, health 
prevention law, mitigation law, security 
law environmental health law, application 
law to health service,  concepts of 
professional ethics in community health, 
and merit and professional ethics 
improvement.  

วิพากษ์หลักสูตร 

4943104 วิทยาการระบาดและการประยุกต์  
              3(2-3-6) 

              Epidemiology and Applied 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4942304 โรค 
              ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการ
ทางวิทยาระบาดธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะ
การเกิดและการกระจายของโรคและอุบัตภิัย การ
ใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวดัการเกดิโรค 
การเฝา้ระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค 
การศึกษาทางวิทยาระบาด หลักการวิทยาการ
ระบาดในการควบคุมและป้องกันโรค การ
ประเมินผลเครื่องมือ การน าข้อมลูทางวิทยาการ
ระบาดมาใช้ในการวางแผนสาธารณสุข 

4953505 วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพ่ือ 
             งานสาธารณสุขชุมชน       3(2-2-5)  
             Epidemiology and Application  
             for Community Health  
              แนวคิดและหลักการทางวิทยาการ
ระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การกระจายของ
โรคและปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค การวัด
ทางวิทยาการระบาดและสถิติทีเ่กีย่วข้อง รูปแบบ
และความผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การเฝ้าระวังและการสอบสวน
ทางวิทยาการระบาด หลักวิทยาการระบาดในการ
ป้องกันและควบคุมโรค การประยกุต์ใช้หลักการ
และข้อมลูข่าวสารทางวิทยาการระบาดในงาน
สาธารณสุขชุมชน  
              Concepts and principles of 
epidemiology, natural history of diseases, 
the distributions and determinants of 
diseases, epidemiological measurements 
and statistics, epidemiological methods 
and errors, epidemiological surveillance 
and investigation, principles of 
epidemiology in disease prevention and 
control, and the application of 
epidemiological principles and information 
in community health.  
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
เพิ่มคาบเรียน
ปฏิบัติและลด
คาบการศึกษา
ด้วยตนเอง และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943801 ชีวสถิติ                          2(2-0-4)  
              Biostatistics 
              ความหมายและความส าคัญของสถติิ 
ข้อมูล มาตราการวดั การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณในการวิจัยด้วยสถติิบรรยายและสถิติ
ทดสอบ ความหมายและความส าคัญของสถิติ
สาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่ส าคัญในงาน
สาธารณสุข และการน าข้อมูลสถิตไิปใช้ในงาน
สาธารณสุข  

4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองาน 
             สาธารณสุขชุมชน            3(3-0-6)  
              Biostatistics and Research  
              Methodology for Community  
              Health 

ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่าย
ของชีวสถิติในงานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ท้ังสถิติอิงพารามิเตอร์
และสถติิไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สาธารณสุขท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ความหมาย ประเภท แบบแผน และ
กระบวนการวิจยัในงานสาธารณสขุชุมชน การ
ก าหนดประเด็นปญัหาและหัวข้อวจิัย ท่ีเน้นการ
วิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือวิธีผสมผสาน
ทั้งการเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเพื่อ
พัฒนางานประจ า หรือวิจัยและพฒันาเพื่อ
สร้างสรรค์นวตักรรม การทบทวนวรรณกรรม การ
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลู การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การจัดท าโครงร่างวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั การขอจรยิธรรมการวิจัย 
และการสอบป้องกันโครงร่างวิจัยเพื่อด าเนิน
งานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 

Definitions, importance and 
scope of biostatistics in community health, 
data analysis by descriptive and inferential 
statistics including parameter and non-
parameter, application computer program 
for data analysis, quantitative and 
qualitative data analysis, state of research 
problems and research topic on 
quantitative or qualitative or mixed 
method, Routine to Research (R2R),  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือรายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

research and development to innovative 
on health service, literature reviews, 
methodology, research instrument 
construction for data collection, quality 
measurement of instrument, proposal 
preparation under advisor’s supervision, 
applying ethics, and proposal defense to 
perform research in course of research and 
innovative development for community 
health.  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข  2(2-0-4) 
  Public Health Administration 
             แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
ทั่วไป การบริหารสาธารณสุข ระบบสุขภาพ 
แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิัติราชการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การ
ควบคุมก ากับ การนิเทศงานและประเมินผล  

4954507 หลักการบริหารการจัดบริการ 
              สาธารณสุขและการประกันคุณภาพ  

              3(2-2-5)  
              Principle of Health        
              Administration, Health  
              Services, and Quality  
              Assurance 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบรหิาร
ทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การจัดบริการ
สาธารณสุข และการประกันคณุภาพบริการ การ
แปลงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาตสิู่แผนปฏิบัติการ 
ระบบประกันสุขภาพของไทย กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบตัิราชการ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน กลยทุธ์ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข กลยุทธ์การบรหิาร การควบคุม
ก ากับ การนิเทศงานและประเมินผล 

Concepts and theories of 
general administration and health 
administration, provide health services and 
quality assurance, implementation 
national health development plan to 
action plan, Thailand health security 
system, health laws and regulations 
related to the performance of official 
duties, foundation of planning, health 
strategies to provide,  supervision, control, 
and evaluation.  

 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 



มคอ.2 190 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง 
             สาธารณสุขศาสตร์               2(90)  
              Preparations  for Field  
             Experience in Public  Health 
              จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุข
ชุมชน ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ และการพฒันาคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจริยธรรมในอาชีพ  

4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             การสาธารณสุขชุมชน และด้านการ 
             จัดบริการสาธารณสุข        1(0-3-2) 
              Preparation for Field  
              Experience to Community  
              Health and Provide Health  
              Services  
              การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และด้านการจดับริการสาธารณสุข โดยฝึกทักษะที่
ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตังิาน การเลือก
หน่วยฝึกที่เป็นสถานประกอบการ การบริหารงาน
คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพฒันาคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 
              Student preparation before field 
experience is performed via various 
activities including employability skills 
training, institute selection, quality 
management, techniques in report writing 
and presentation, personality 
development, and career qualification 
improvement etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือรายวิชา ลด
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4944902 การฝึกประสบการณ์ทาง 
            สาธารณสุขศาสตร์               6(540)  
             Field Experience in Public   
             Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4944901 การ 
                                 เตรียมฝึก 
                                 ประสบการณ์วิชาชีพ                                          
             ฝึกปฏิบตัิงานแบบมสี่วนร่วมในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อน าความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยกุต์ใช้ในงาน
สาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และกลมกลืน 

4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             การสาธารณสุขชุมชน         3(270)  
             Field Experience for  
             Community Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4954901 การ 
                                 เตรียมฝึก 
                                 ประสบการณ์  
                                 วิชาชีพการ     
                                 สาธารณสุขชุมชน 
                                 และด้านการ 
                                 จัดบริการ 
                                 สาธารณสุข 
             การฝึกปฏิบัติงานส าหรับผู้มีวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน แบบมสี่วนร่วมในชุมชน โดย
การรับผิดชอบของหน่วยฝึก ซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนไดเ้รียนรู้การ
แก้ปัญหาในการท างาน การปรับตวัเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้ความสามารถ
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             Associated job training between 
the students and institute personnel in 
government institute and/or private 
company. The students learn to solve 
problems in workplace, adjust themselves 
to organizational culture, and apply the 
knowledge and skills derived from 
curriculum for effective training. 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา ลดหน่วย
กิต เนื่องจากแยก
เป็น 2 รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบ มคอ.1 
ที่เน้นงานบริการ
สุขภาพ และเน้น
การด าเนินงาน 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4941303 การส่งเสริมสุขภาพ          3(3-0-6)  
             Health Promotion 
             ความหมายและความเป็นมาของการ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์และมติิของการส่งเสรมิสุขภาพ 
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย  

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต ์
             เพ่ืองานสาธารณสุขชมุชน  3(2-2-5)  
             Principles of Health Promotion  
             and Application for  
             Community Health  
             แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และ
กิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ นโยบายและ
แผนงาน/โครงการดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ การ
ด าเนินงานและปัจจัยที่มผีลต่อการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ แนวโน้มของการส่งเสริมสุขภาพ 
และการประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีต่าง ๆ ของ
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข
ชุมชน  
             Concepts principles and theories 
related to health promotion, strategies 
and activities of health promotion, health 
promotion policies and program/projects, 
implementation and factors which affect 
health promotion, health promotion 
trends, and the applying principles and 
strategies of health promotion for 
community health development.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
ปรับลดคาบเรียน
ทฤษฎี ปรับเพิ่ม
คาบเรียน
ปฏิบัติการ และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943203 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในงานสาธารณสุข 
             ชุมชน                          2(1-2-3)  
             Rehabilitation for Community  
             Health 
             กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและ
จิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจติใจ
โดยใช้อุปกรณต์่าง ๆ และไม่ใช้อุปกรณ ์

4953205 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพ่ืองานสาธารณสุข 
             ชุมชน                          2(2-0-4)  
             Rehabilitation Medicine for  
             Community Health 
             ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต 
วิวัฒนาการและหลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูใน
งานสาธารณสุขชุมชน บทบาทหนา้ที่และกิจกรรม
ของนักสาธารณสุขในการด าเนินงานและให้
ค าปรึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในชุมชน 
             Definitions, importance, scope, 
revolution and principle of rehabilitation in 
community health, role and activities of 
public health staff for implementing and 
counseling rehabilitation in community. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา เพิ่มคาบ
เรียนทฤษฏี คาบ
การศึกษาด้วย
ตนเอง เพิ่มคาบ
การศึกษาด้วย
ตนเอง และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4944204 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
  2(2-0-4) 

Health Counseling 
             ความหมาย ความส าคญั ปรัชญา 
แนวคิด และทฤษฎีของการแนะแนว ความส าคญั
ของการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ หลักการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา การจดับริการการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ โครงการบริหารและการ
ด าเนินงานการให้ค าปรึกษาทางสขุภาพ  

4954310 การให้ค าปรึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข 
             ชุมชน                          2(2-0-4)   
              Consulting for Community  
              Health 
             ความหมาย ความส าคญั ปรัชญา 
แนวคิด และทฤษฎีของการให้ค าปรึกษา หลักการ 
เทคนิคและบทบาทการให้ค าปรึกษาในงาน
สาธารณสุขชุมชน โครงการและการด าเนินงาน
จัดบริการการให้ค าปรึกษาเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน   
             Definitions, importance, 
philosophy, concepts and theories of 
consulting, principles, techniques and role 
of consulting in community health, and 
project and operation for community 
health consulting services. 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4954508 การจัดการความรู้เพ่ืองาน 
             สาธารณสุขชุมชน            2(2-0-4)  
             Knowledge management  
             for Community Health 
             ความหมาย ประเภท และความส าคญั
ของความรู้ แนวคิด รูปแบบ เครื่องมือ และเทคนิค
ในการจัดการความรู้ และการน ามาออกแบบเพื่อ
ประยุกต์ใช้เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  
             Definitions, category, and 
importance of the knowledge, tools and 
techniques to knowledge management, 
knowledge management design and 
implementation to the community health. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4954704 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ  
              2(2-0-4)  

              Health literacy 
             ความหมาย พัฒนาการ และ
ความส าคญัของความฉลาดทางสขุภาพ การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพด้วยความฉลาดทาง
สุขภาพ เครื่องมือและการวัดการพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาพ 
             Definition, development and 
importance of health quotient, modifying 
health behaviors, with the health quotient, 
developing tools to measure the health 
quotient. 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
             เบื องต้น                        2(1-2-3) 
             First aid and Preliminary  
             Health Care 
             การให้การช่วยเหลือผูป้่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บ เบื้องต้น ณ สถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อการ
รอดชีวิต บรรเทาอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วยเบื้องต้น  
และการส่งต่อ  
             Providing assistance to sick or 
injured at the scene initially for survivors, 
relief injury, preliminary illness and 
referring. 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4941201 การบริบาลปฐมภมู ิ          2(1-2-3) 
             Primary care 
             การซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การดูแลรกัษาโรคที่พบ
บ่อย การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
การจัดการภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุขในระดบั
ปฐมภูมิ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ และการส่งต่อผู้ป่วย 
และการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน   

4952202 การบริบาลปฐมภมูิเพ่ืองาน 
             สาธารณสุขชุมชน            2(1-2-3)  
             Primary Care for Community  
             Health 
             การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และ
การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการบ าบัดดูแลเบื้องต้น  
การส่งต่อ  การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลตดิตาม
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ส าหรับการให้บริการใน
หน่วยปฐมภูม ิ
             The preliminary assessment and 
treatment, assessment of pain and helping 
patients to primary care referral to 
treatment, initial dosing, initial follow-up 
care illnesses for primary health care 
service.  
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4942304 โรค                              3(3-0-6)  
             Diseases 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4941101 กายวิภาค 
                                และสรีรวิทยาของ 
                                มนุษย ์
                                4941103  
                                จุลชวีวิทยาและ 
                                ปรสิตวิทยา 
             ความหมาย การจ าแนกประเภทของ
โรค วิทยาการระบาดของโรคตดิเช้ือ โรคไรเ้ชื้อ โรค
พันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัตซิ้ า การวินิจฉัย 
และการป้องกัน 

4952306 โรคและการป้องกันเพ่ืองาน 
              สาธารณสุขชุมชน           2(1-2-3)  
              Disease and Prevention  
              for Community Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4952107  
                                 จุลชีววิทยาและ 
                                 ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน 
                                 สาธารณสุข 
             ความหมาย การจ าแนกประเภทของ
โรค วิทยาการระบาดของโรคตดิเช้ือ โรคไรเ้ชื้อ 
โรคพันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ โรคอบุัติซ้ า การ
วินิจฉัย และการป้องกัน ส าหรับการด าเนินงาน
สาธารณสุขชุมชน  
             The classification of disease, 
epidemiology of infectious diseases, 
genetic diseases, emerging and re-
emerging diseases, diagnosis and 
prevention of recurrence for the 
implementation of public health. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
ปรับลดคาบเรียน
ทฤษฎี และ
การศึกษาด้วย
ตนเอง เพิ่มคาบ
เรียนปฏบิัติ และ
เพิม่เตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4942202 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4) 
             Public Health Pharmacy 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4941102 ชีวเคมี 
                                ส าหรับงาน 
                                สาธารณสุข 
             ความหมายและความส าคัญของงาน
เภสัชสาธารณสุข โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติด้าน
ยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของ
สถานบริการ ปัญหาการใช้ยาและการสญูเสยีด้าน
ยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ
การจัดองค์การ แนวทางการด าเนนิงานและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครอง 
             ผู้บริโภคด้านสุขภาพ         2(2-0-4) 
             Public Health Pharmacy 
             and Health Consumer 
             Protection 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4951105 ชีวเคมี 
                                 เพ่ืองานสาธารณสุข 
             ความหมายและความส าคัญของงาน
เภสัชสาธารณสุข โครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่อง
องค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติดา้น
ยา บัญชียาหลกัแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถาน
บริการ แนวทางการใช้ยาอยา่งปลอดภัยในชุมชน 
ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา การบริหาร
คลังและเวชภัณฑท์ี่มีประสิทธภิาพ หลักการของงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดองค์การ 
แนวทางการด าเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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             The meaning and importance of 
the health pharmacy, the structure and role 
of the public health pharmacy, national 
drug policy, national essential drug list of 
pharmaceutical services, safe drug using 
guidelines in community, problem drug use 
and drug loss, drug Inventory management, 
principles of health consumer protection 
and organizations, operational guidelines 
and laws for health consumer protection.  

 4952203 การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์ 
             ทางเลือก                      2(2-0-4)  
             Health Care with Alternative  
             Medicine  
             หลักการและแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์
ทางเลือก หรือการดูแลสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้
การแพทย์ทางเลือกกับระบบการดูแลสุขภาพ
ตนเองในวิถีปัจจุบัน 
             Principles and concepts of health 
care in alternative medicines system, 
currently application for self-health care by 
alternative medicines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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เหตุผล 
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 4952307 การดูแลสุขภาพตามภมูิปัญญา 
              ท้องถิ่น                        2(2-0-4)  
              Local Wisdom Health Care  
              ความหมาย ความส าคัญ ประวตัิความ
เป็นมา และขอบเขตของการดูแลสุขภาพตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามภูมิภาค 
แนวทางการใช้ภูมิปัญญาไทยดา้นการรักษาโรค 
การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

Definitions, importance, history 
and scope of local wisdom health care, 
the local wisdom of health situation, 
intelligence on local health region, local 
wisdom guidelines for the cure, 
rehabilitation, health promotion, and 
disease prevention in the community. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ  
                                              2(2-0-4) 
             Health Measurement and  
             Evaluation  
        ความหมาย ความส าคญั หลกั
และวิธีการวดัและประเมินสุขภาพ   เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการวัดและประเมินสุขภาพแบบต่าง ๆ  
การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผล การ
ทดลองใช้เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินสุขภาพ  
 Definitions, importance, 
principles, and assessment methods of 
health measurement, tool to measure and 
evaluate health indicators, create, trial and 
evaluation tools. 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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สาระส าคัญ/
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4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน     2(1-3-3) 
            Community Health  
            Development 
 หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน 
หลักการและวิธีการวินจิฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน 
การส ารวจชุมชน การวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการจดัล าดับความส าคญัของ
ปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสรา้งเครือข่าย 
และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม   

4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน    3(2-3-6)  
              Community Health  
              Development 
       หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน 
หลักการและวิธีการวินจิฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน 
การส ารวจชุมชน การวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการจดัล าดับความส าคญัของ
ปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสรา้งเครือข่าย 
และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  
        Principles, theories and methods of 
community development, principles and 
methods of community diagnosis, 
preparing community, community survey, 
participate in the prioritization of issues, 
trends of the problem, health networking, 
and health plan participant. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข  2(1-2-3)  
             Seminar in Public Health 
             ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การ
น าเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข 
โดยใช้กระบวนการสมัมนาเพื่อการพัฒนางาน
สาธารณสุข  

4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับ 
             วิชาชีพสาธารณสุขชมุชน   1(0-3-2) 
             Seminars for The Trends of  
             Community Health Professions 
             เลือกประเด็นจัดสัมมนา เน้นใน
ประเด็นแนวโน้มความก้าวหน้าทางวิชาการส าหรับ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  
             Selecting Issues to seminar, focus 
on health community professionals 
progressive. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือรายวิชา ลด
หน่วยกิต และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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 4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ 
             จัดบริการสาธารณสุขชุมชน  3(270)  
             Field Experience to Provide  
             Health Services 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4954901  
                                 การเตรียมฝึก 
                                 ประสบการณ์ 
                                 วิชาชีพการ 
                                 สาธารณสุขชุมชน 
                                 และด้านการ 
                                 จัดบริการ 
                                 สาธารณสุข 
             การฝึกปฏิบัติงานดา้นการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชนแบบมสี่วนร่วมในสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/
หรือเอกชน ผู้เรยีนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการ
ท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และ
การน าความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษา
ตลอดหลักสตูรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             Associated job training between 
the students and institute personals in 
government institute and/or private 
company, the students learn to solve 
problems in a workplace, adjust 
themselves to organization culture, and 
apply the knowledge and skills derived 
from curriculum for effective training. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา ลดหน่วย
กิต เนื่องจากแยก
เป็น 2 รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบ มคอ.1 
และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุม
ตามตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่  
             2(2-0-4)  

             New Primary Health Care 
             ความหมาย และความส าคัญของการ
สาธารณสุขมูลฐาน พัฒนาการ องค์ประกอบของ
งานสาธารณสุขมลูฐานของประเทศไทย หลักการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัในปัจจุบัน 
             Definition and importance of 
new primary health care,  primary health 
care development, component of new 
primary health care in Thailand, major 
principle of new primary health care to 
operate. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4943505 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
             2(2-0-4) 

          Health Impact Assessment  
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและแนวคิดของ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ลักษณะและ
รูปแบบ ข้ันตอน และเครื่องมือการประเมิน 
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
ประเทศไทย 

4952401 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
             2(2-0-4)  

             Health Impact Assessment 
             ความหมาย ความส าคญั หลักการและ
แนวคิดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ลักษณะและรูปแบบ ข้ันตอน และเครื่องมือการ
ประเมิน กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในประเทศไทย  
             Definition, importance principles 
and concepts of health impact 
assessments, pattern, procedures, and 
tools to health impact assessments, case 
study of health impact assessments in 
Thailand. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา  
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4952501 การจัดการสุขภาพชมุชนในภาวะ 
             วิกฤต ิ                         2(2-0-4)  
             Health Community 
             Management in Crisis 
             ความหมาย ความส าคญั หลักการและ
แนวคิดของการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ 
ลักษณะและรูปแบบ ข้ันตอน ในการด าเนินงาน  
             Definition, importance, principles, 
and concepts of community health 
management in crisis, pattern, procedures, 
and tools to operating. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ       3(2-3-6) 
  Health Informatics 
 ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษา
ค้นคว้าสารสนเทศด้านสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ 
การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของ
ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึก
ผลิตสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดตา่ง ๆ น าไป
ทดลองใช้และประเมินผล 

4952701 สารสนเทศสุขภาพเพ่ืองาน 
             สาธารณสุขชุมชน            3(2-3-6) 
              Health Informatics for 
             Community Health  
             ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษา
ค้นคว้าสารสนเทศด้านสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ 
การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของ
ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึก
ผลิตสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดตา่ง ๆ น าไป
ทดลองใช้และประเมินผล  
             Information system, searching 
and guideline of health informatics, 
sources of information, evaluation of 
information trends in the health 
Informatics, operating on searching, and 
producing health Informatics, trial and 
evaluation health Informatics. 
 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
ปรับลดคาบ
การศึกษาด้วย
ตนเอง   
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4941702 การสื่อสารและการประชาสมัพันธ ์
             ในงานสาธารณสุข            3(2-2-5) 
  Communication and  
             Relation  in Public Health 
             ความหมายและความส าคัญของการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่มตี่อการพัฒนา
สุขภาพและสาธารณสุข ทฤษฎีการสื่อสาร ปรัชญา
และองค์ประกอบของการประชาสมัพันธ์ 
กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ความคิด
สร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการสื่อสารในงาน
สาธารณสุข และการพดูในท่ีชุมชน 

4953702 การสื่อสารเพ่ืองานสาธารณสุขชมุชน  
                                              2(1-2-3) 
              Communication for  
              Community Health  
             แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ
สื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ และรูปแบบ
ของการสื่อสาร ความส าคัญของการสื่อสารที่มตี่อ
การพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน การ
น าหลักการและวิธีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในงาน
สาธารณสุขชุมชนเพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล องค์กร และชุมชน ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและสื่อต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพในชุมชน และฝึก
ปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพชุมชน  
             Concept, principles and theories 
of communication, components, process 
and patterns of communication, importance 
of communication to health development 
and community health, the applying 
principles and methods of communication 
in community health for making relationship 
between personal organization and 
community, including the application of 
technics and medias for public health 
information in community, and practice 
community health communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับเพิ่ม
ช่ือวิชาจากเดิม 
ปรับลดคาบเรียน
ทฤษฎีและ
การศึกษาด้วย
ตนเอง และ
เพิ่มเตมิค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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 4953703 การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ  
                                              2(1-2-3)  
             Public Relation in Health  
             Market  
             ความหมาย ความส าคญั แนวคิด 
หลักการและกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ใน
ตลาดสุขภาพ การออกแบบเพื่อน ามาประยุกต์ใช้
กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ และปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ  
             Performing of research according 
to the defensive research proposal in 
course of biostatistics and research 
methodology for community health under 
the advisor supervision. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 4954803 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
             เพ่ืองานสาธารณสุขชมุชน 3(0-6-3)  
             Research and Innovative  
             Development for Community  
             Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4953801 ชีวสถิต ิ
                                 และระเบียบวิธีวิจัย 
                                 เพ่ืองานสาธารณสุข 
                                 ชุมชน 

การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยท่ี
ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาชีวสถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Performing of research according 
to the defensive research proposal in 
course of biostatistics and research 
methodology for community health under 
the advisor supervision.  

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือ
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดต้รงกับ
ความต้องการของ
หน่วยงานใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน ให้
ครอบคลมุตาม
ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2556 ตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943207 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย    3(3-0-6) 
             Theory of Thai Traditional  
             Medicine 
             ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์
แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์
แผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี ความ
เชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและ
วัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็น
การดูแลสุขภาพผสมผสานท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา และสังคม คุณธรรมและจริยธรรมแพทย์
แผนไทย ไหว้ครูแบบแผนไทย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการน า
การแพทย์แผนไทยไปใช้ในงานสาธารณสุข ศัพท์
พื้นฐานท่ีใช้ในการแพทย์แผนไทย 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว คือ
รายวิชา 
4952307 การ
ดูแลสุขภาพตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรายวิชา 
4952203 การ
ดูแลสุขภาพใน
ระบบการแพทย์
ทางเลือก 

4943306 การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
             2(2-0-4) 

             Health Promotion for Toddler  
             สถานการณ์ด้านเด็กกอ่นวัยเรียนใน
ประเทศไทยและท้องถิ่น การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรยีน ปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อยและการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
บริบทท้องถิ่น สิทธิเด็ก นโยบายสาธารณสุขด้าน
เด็ก 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4943307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
             และผู้พิการ                    2(2-0-4)  
             Health Promotion for Elderly  
             and Disabilities  
  สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ประเทศไทยและท้องถิ่น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ปัญหาสุขภาพของผูส้งูอายุและผู้พิการ 
การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สิทธิผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ นโยบายสาธารณสุขดา้นผูสู้งอายุและ
หน่วยงานรับผดิชอบ  
 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 
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4943308 อาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ ์
             สุขภาพ                         2(2-0-4)  
            Functional Foods and Health  
            Products 
  ความหมาย โลกาภิวตัน์กับอาหารเพื่อ
สุขภาพและผลิตภัณฑส์ุขภาพ ผลติภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ และผลิตภณัฑส์ุขภาพ อาหารเพื่อการ
ป้องกันและบ าบัดโรค ประโยชน์และโทษ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4943309 การสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครอง 
             ผู้บริโภค                        2(2-0-4) 
            Food Sanitation and Consumer  
            Protection 
  หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและ
อันตรายที่เกดิจากอาหาร หลักการจัดการและ
ควบคุมการผลติและจ าหน่ายอาหารของ
ผู้ประกอบการ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของผู้
สัมผสัอาหาร การเฝ้าระวังและการตรวจสอบ
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวเิคราะห์
สถานการณ์ทางด้านสุขาภิบาลอาหารและ
ผลกระทบ การคุม้ครองผู้บริโภค บทบาทของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางการด าเนินการในงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943311 ทันตสุขภาพ                    2(2-0-4)  
            Dental Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4941101 กายวิภาค 
                                 และสรีรวิทยาของ 
                                 มนุษย ์
             ความส าคัญของสุขภาพปากและฟัน 
โครงสร้าง และหน้าที่ของฟัน อันตรายจากการใช้
ฟันผิดหน้าที่ โรคเหงือก โรคฟัน ปัญหาทันต
สุขภาพ อาหารบ ารุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันท่ี
ถูกวิธี การใช้สารฟลูออไรด์ป้องกนัฟันผุ การใส่ฟัน
ปลอมและการรักษาฟันปลอม  การดูแลสุขภาพ
ปากและฟัน ทันตสุขศึกษา  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4943504 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2(1-2-3)  

            Exercise for Health 
 ความหมายและความส าคัญของการออก
ก าลังกาย หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรบับุคคลวัยตา่ง ๆ 
และผู้พิการ  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  
             3(2-2-5)  

             Research Methodology  
             for Public Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4943801 ชีวสถิต ิ
  หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
การออกแบบวิจัย การเขียนโครงรา่งการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียน
รายงานการวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
  

 รวมกับรายวิชา 
4953801ชีวสถิติ
และระเบียบวิธี
วิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4944205 การให้ค าปรึกษาด้านอนามัย 
            การเจริญพันธุ์                  2(2-0-4)  
            Reproductive Health Counseling 
  ความหมาย ความส าคญั และ
จุดมุ่งหมายของการใหค้ าปรึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพการเจริญพนัธุ์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4944208 เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 
             3(2-3-6)   

            Thai Traditional Pharmaceutical  
            and Medicine 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4943207 ทฤษฎี 
                                 การแพทย์แผนไทย 
  หลักเภสัช 4  ปัญหาการใช้เภสัชวัตถุใน
ท้องถิ่น ศิลปะของการใช้ยาสมุนไพรที่ใช้ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ยาสามญัประจ าบ้านแผนไทย 
และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหง่ชาติ กิจ 4 
ประการ (รู้ทีต่ั้งท่ีแรกเกิดของโรค รู้จักช่ือโรค รู้จัก
ยารักษาโรค รู้จักยาอย่างใดรักษาโรคชนิดใด)  การ
น าหลักเวชกรรมมาใช้แก้ไขปญัหาสุขภาพใน
ระดับพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบเวชกรรมแผนไทย
กับแผนปัจจุบัน ศัพท์พื้นฐานท่ีใช้ในเภสัชกรรมและ
เวชกรรมแผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4943207 ทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย    3(3-0-6)   
            Theory of Thai Traditional 
            Medicine 
             ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์
แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์
แผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี ความ
เชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและ
วัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็น
การดูแลสุขภาพผสมผสานท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา และสังคม คุณธรรมและจริยธรรมแพทย์
แผนไทย ไหว้ครูแบบแผนไทย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการน า
การแพทย์แผนไทยไปใช้ในงานสาธารณสุข ศัพท์
พื้นฐานท่ีใช้ในการแพทย์แผนไทย 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4944209 การนวดไทย                    3(2-3-6) 
            Thai Massage 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4943207 ทฤษฎี 
                                 การแพทย์แผนไทย  
  ประวัติและความส าคญัของการนวด
แผนไทย กายวภิาคศาสตร์ ทฤษฎีเส้นสิบ การ
ตรวจทางหัตถเวช การนวดแบบราชส านัก การนวด
แบบเชลยศักดิ์ และการนวดฝา่เทา้ การพอก การ
ประคบ และการอบไอน้ าด้วยยาสมุนไพร การดัด
ตน ธรรมชาตบิ าบัด ข้อห้ามและขอ้ปฏิบัติตาม
ทฤษฎีแพทย์แผนไทย  การน าหลกัหัตถเวช มาใช้
แก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพ้ืนฐาน ศัพท์พื้นฐานท่ี
ใช้ในการนวดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4944210 พืชสมุนไพร                    3(2-3-6)  
            Medical Plants  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4943207 ทฤษฎี 
                                 การแพทย์แผนไทย  
  ความหมายและประโยชน์ของพืช
สมุนไพร ลักษณะและการเรียกช่ือพืชสมุนไพร พืช
สมุนไพรในท้องถิ่น การปลูกและการขยายพืช
สมุนไพร การเก็บพืชสมุนไพร การแปรสภาพและ
การเก็บรักษาพืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรในกรณตี่าง ๆ  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4944312 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  
 2(2-0-4) 

            School Health Program 
  ความหมาย แนวคิด และความส าคัญ
ของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน การด าเนินงาน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรยีน บทบาทของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพ  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 

4944313 การสัมมนาอนามัยการเจริญพันธุ์  
            2(1-2-3)  

            Seminar in Reproductive Health 
 ศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าของอนามัย
การเจรญิพันธ์ุ จัดท าบทความวเิคราะหส์รุปความรู้  
น าเสนอ และอภิปราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งเสรมิอนามัยการเจรญิพันธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้วคือ 
รายวิชา 
4953802 
สัมมนาประเด็น
แนวโน้มส าหรับ
วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข  
2(0-4-2)  

            Special Problems in Public  
            Health 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4943802  
                                  การวิจัยทาง 
                                  สาธารณสุขศาสตร์  
             ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพ
สาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรยีน ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย ์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีเนื้อหา
บางส่วนบูรณา
การอยู่ในรายวิชา
ใหม่แล้ว 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF)  
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ภาคผนวก จ  
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับรอง ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพการสาธารณสุขจาก

สถาบันการศึกษา เพ่ือการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฉ  
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์การสอน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายวรพล หนูนุ่น 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. 
ระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข) ,

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546. 
ระดับปริญญาตรี: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539. 
ระดับอนุปริญญา: ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย),  

วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา กระทรวงสาธารณสุข, 2534. 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 25 ปี  
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยตีพิมพ์  
วรพล หนูนุ่น.  2556.  การลดอันตราย (Harm reduction) และแนวทางการลดอุปสงค์

(Demand reduction) ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย.  วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 1(2): 1-16.  

วรพล หนูนุ่น, สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ศตพร รัตนโชเต, ธมนวรรณ ตะสัย, ศรีธยา ฤทธิ์ช่วยรอด และ 
สุภาภรณ์ แทนพ่อ. 2557. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน. ใน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (บรรณาธิการ). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. “วลัย
ลักษณ์วิจัย”. บทความวิจัยการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัย
ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6; 3-4 กรกฎาคม 2557; ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 170 –171. 
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Worapol Nunun, Manop Kanato. 2015.  Effectiveness of Culturally Appropriate 
Initiative on Drug-Related Harm Reduction for Sex Workers on the 
Thai/Malaysian Border.  J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 6): S64-S72. 

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หัวหน้ากองบรรณาธิการวิชาการ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(2557 – ปัจจุบัน) 
กองบรรณาธิการวิชาการ วารสารศรีนรินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2559 – ปัจจุบัน) 
 
ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
ประจ า  สถานีอนามัยต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ปี 2534-2536) 
ประจ า  สถานีอนามัยต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ปี 2536-2539) 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ประจ า  สถานีอนามัยต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ปี 2539-2540) 
ประจ า  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ปี 2540-2546) 
ประจ า  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

งานทะเบียนและการประเมินผลระบบหลักประกัน (ปี 2546-2550) 
ประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชมชน (สพช.) 

ในส านักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สบพป.)  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2550-2551)  

 
 



241 มคอ.2 

 

3. ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ  
ประจ า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี 2549-2550) 
ประจ า โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2545-2551) 
4. ต าแหน่ง อาจารย์ ท าหน้าที่ 

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2551-ปัจจุบัน) 

ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2551-ปัจจุบัน) 

กรรมการหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2551-ปัจจุบัน) 

งานบริหาร ปฏิบัติหน้าที่รองประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(ปี 2551-2552) 

5. ต าแหน่ง ที่ปรึกษาองค์กร/หน่วยงาน 
ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง 
ที่ปรึกษาเครือข่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ศวพถ.) 
ที่ปรึกษาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  
ที่ปรึกษาโครงการประสานพลังปัญญาท้องถิ่น (ภาคใต้) เพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

มูลนิธิเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ส านักงานเลขานุการสภาการศึกษาไทย กทม. 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านยาเสพติด ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

ภาค 9 จังหวัดสงขลา 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านยาเสพติด ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (R2R) ชมรมพยาบาลชุมชน ภาคใต้                      

โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาโท  

1. การจัดการความรู้ในงานพัฒนาสุขภาพชุมชน 
2. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขชุมชน  
3. การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 

ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข  
3. การสาธารณสุข 
4. การส่งเสริมสุขภาพ 
5. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ  
6. สารสนเทศด้านสุขภาพ  
7. เภสัชสาธารณสุข  
8. โรค  
9. โรคเด็กและการป้องกัน 
10. สังคมวิทยาการสาธารณสุข  
11. วิทยาการระบาด  
12. วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค 
13. หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น  
14. การบริหารงานสาธารณสุข  
15. การบริหารสาธารณสุขท้องถิ่น  
16. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
17. กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์  
18. กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข  
19. การศึกษารายกรณี 
20. การพัฒนาสุขภาพชุมชน  
21. ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน  
22. การสัมมนาทางสาธารณสุข  
23. การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน  
24. การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน  
25. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์  
26. การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ 
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2. นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. 

ระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2551. 
ระดับอนุปริญญา: อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2549. 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี  

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ์  
วรพล หนูนุ่น, สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ศตพร รัตนโชเต, ธมนวรรณ ตะสัย, ศรีธยา ฤทธิ์ช่วยรอด และ 

สุภาภรณ์ แทนพ่อ.  2557.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน.  ใน: สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (บรรณาธิการ).  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.                  
“วลัยลักษณ์วิจัย”.  บทความวิจัยการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6; 3-4 กรกฎาคม 2557; ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 170 –171. 

สุรียา เดียใด, จิตรวี เชยชม และ สุรัตน์สวดี แซ่แต้. ทัศนคติต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันก่อน
สมรสในระหว่างการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
2559. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษา
และวัฒนกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”.  สงขลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ต าแหน่ง อาจารย์ ท าหน้าที่ 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2553-ปัจจุบัน) 
ประธานกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2555-ปัจจุบัน) 

งานบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(ปี 2556-2557) 
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รายวิชาที่สอน 
ระดับปริญญาโท  

1. วิทยาการระบาดประยุกต์ 
ระดับปริญญาตรี 

1. การสาธารณสุข  
2. การส่งเสริมสุขภาพ  
3. โลกาภิวัตน์กับสุขภาพ  
4. การบริหารงานสาธารณสุข  
5. ปัญหาสุขภาพละการป้องกัน  
6. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
7. วิทยาการระบาดและการประยุกต์  
8. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ  
9. หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น  
10. กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์  
11. วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค  
12. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข 
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3. นางสาวภัชชนก รัตนกรปรีดา 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาโท: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2553. 
ระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา, 2545. 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 9 ปี  
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยตีพิมพ์ 
ลลิตยา กองค า, พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง และภัชชนก รัตนกรปรีดา (ศตพร รัตนโชเต). 2556.  อัตรา

การคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท.  วารสารการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 1(2): 13-19.   

วรพล หนูนุ่น, สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ศตพร รัตนโชเต, ธมนวรรณ ตะสัย, ศรีธยา ฤทธิ์ช่วยรอด และ 
สุภาภรณ์ แทนพ่อ. 2557.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน. ใน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (บรรณาธิการ).  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.                  
“วลัยลักษณ์วิจัย”.  บทความวิจัยการประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6; 3-4 กรกฎาคม 2557; ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ห น้า 170 –171. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา และนูรีชา โอลา. ต้นทุนการบ าบัดรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวัง  
โรงพยาบาลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา.  ใน: มณฑล สงวนเสริมศรี  

(บรรณาธิการ). มหาวิทยาลัยพะเยา. “พะเยาวิจัย”.  บทความวิจัยการประชุมวิชาการ  
“การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 5; 29-30 มกราคม 2559; ณ หอประชุม 
พญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา.  พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.  หน้า 975 –980. 

Patchanok Rattanakornpreeda and Suchada Paileeklee. 2016. Quality of life in 
patients attending substance abuse treatment. A study in Songkhla 
province, Thailand. In: Nora D. Volkow, editors. National Institute on Drug 
Abuse (NIDA). Abstract Database of the . 2016 NIDA International Forum 
Global Developments in Drug Trends, Practice, and Policy: Research and 
Knowledge Gaps; 10 – 13 July 2016; La Quinta Resort & Club. California, 
United States of America: National Institute on Drug Abuse Printing.  
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กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557 – ปัจจุบัน) 
 

 ประสบการณ์ในการท างาน 
1. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ประจ า สถานีอนามัยป่ายาง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา (ปี 2546 – 2547) 
ประจ า สถานีอนามัยท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา (ปี 2547 – 2553)  

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอน 
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2554 – 2555)  

3. ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 (ปี 2556) 
4. ต าแหน่ง อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2556 – ปัจจุบัน) 

กรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2557 – ปัจจุบัน) 

 
รายวิชาที่สอน  
    ระดับปริญญาตรี 

1. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
2. ยาและสารเสพติด  
3. โรค  
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
5. หลักการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น  
6. กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์  
7. อนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักการสุขาภิบาล  
8. สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค  
9. ทันตสุขภาพ  
10. ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน  
11. เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน  
12. ชีวสถิติ  
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13. สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข  
14. การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  
15. ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข  
16. การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน 
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4. นางฤดีดาว ช่างสาน 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาโท: พยาบาลมหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542. 

ระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525. 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 29 ปี 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยตีพิมพ์ 
เทพกร พิทยาภินันท์, ฤดีดาว ช่างสาน และสมมาศ วิไลประสงค์.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.  ใน: โยธิน แสวงดี 
และคณะ (บรรณาธิการ).  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.  “บทความวิจัยการประชุม
วิชาการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย”. ครั้งที่ 4; 1 มีนาคม 
2559; ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.  ราชบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ต าแหน่ง อาจารย์ ท าหน้าที่ 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2538-ปัจจุบัน) 
กรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ปี 2555-ปัจจุบัน) 

 
รายวิชาที่สอน 
    ระดับปริญญาตรี 

1. การพยาบาลเบื้องต้น  
2. โรคเด็กและการป้องกัน  
3. ยาและสารเสพติด  
4. การสาธารณสุข  
5. การปฐมพยาบาล  
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6. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
7. สุขาภิบาลอาหาร  
8. สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 
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5. นางสาวจิตรวี เชยชม 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 

ระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา),  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2548. 

ระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมประมง),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545. 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 3 ปี  
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยตีพิมพ์  
สุรียา เดียใด, จิตรวี เชยชม และ สุรัตน์สวดี แซ่แต้.  ทัศนคติต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันก่อน

สมรสในระหว่างการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
2559.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษา
และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 
    ระดับปริญญาตรี 

1. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
3. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4. สวัสดิศึกษา 
5. บรรเทาสาธารณภัย  
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