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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2562 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       
 

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา
 ภาษาอังกฤษ  :      Bachelor of Science Program in Health Science and Spa 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :      วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :      Bachelor of Science (Health Science and Spa) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :      B.Sc. (Health Science and Spa) 
 

3.  วิชาเอก (ถามี) 
ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 128 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 
  
  



มคอ.2   2 

 5.3  ภาษาท่ีใช 
   ภาษาไทย 
 5.4  การรับเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   ไมมี 
 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา เพียงสาขาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2562 
  เปดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา  2562 
   ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม 
  ครั้งท่ี 7 / 2561 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561  

      ไดอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ในการประชุมครั้งท่ี 1 / 2562 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2562 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2564 (หลังเปดสอน 2 ป) 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 ผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพและสปา 
 8.2 ผูใหบริการดานสุขภาพและสปา 
 8.3 ผูพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและสปา 
 8.4 ประกอบอาชีพอิสระ 
 8.5 ผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  มคอ. 2  

9.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/สาขา 
การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปพ.ศ. 
1 นางสาวณฐวรท           

บุญรัตนา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
พทป.บ. 
 

การแพทยแผนตะวันออก 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบุรี  

2559 
2554 

2 นางสาวธนพร อิสระทะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

 

การแพทยแผนไทยประยุกต 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2556 
2552 

 
3 นางสาววชัราภรณ  

พัทคัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

 

การแพทยแผนไทยประยุกต 
การแพทยแผนไทยประยุกต 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

2556 
2552 

 
4 นางฤดีดาว  ชางสาน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย พย.ม. 

 
วท.บ. 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
การพยาบาลและผดุงครรภ       

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2542 
 

2525 

5 นางสาวนพมาศ รมเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศษ.ม. 
 

วท.บ. 
 

สรางเสริมสุขภาพ 
 
วิทยาศาสตรสุขภาพ       
(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
 

2543 
 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) ท่ีกลาวถึงเศรษฐกิจโลกขางหนามีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวน  
ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก สงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก ความไมแนนอน
ของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายทางการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี ้  
การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดการแขงขันมากข้ึน รวมท้ังภาคสวน การบริการ และการทองเท่ียว ทําให
ประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันได รวมท้ังมีแนวโนมตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการใช
เทคโนโลยี คือ การเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมท่ีผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหมท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนใน 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุมอาหาร 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง เปนตน       
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โดยรูปแบบการแขงขันในตลาดอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมท้ังในกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ
และบริการ นวัตกรรมดานการตลาดและการบริหารจัดการ ถาภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมปรับตัวไมทันอาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันได ในขณะเดียวกันจะสรางโอกาสให
ผูประกอบการ ในการสรางธุรกิจรูปแบบใหม ๆ ท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 

ในขณะท่ีการแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนสูงข้ึน ทําใหการพัฒนาของแตละประเทศ
ตองคํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรการคา สินคาและบริการของตนเอง 
ซ่ึงประเทศไทยตองผลักดันการลงทุนไปสูประเทศอาเซียนมากข้ึน จึงเปนท่ีมาของการกําหนดนโยบายในการ
พัฒนาประเทศไทย“ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยใชนวัตกรรมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน ท้ังนี้ตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0 ในประเด็นขอท่ี 2 วาดวยเรื่อง การพัฒนากลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน ในประเด็นขอท่ี 4 วาดวย
เรื่องกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ธุรกิจไลฟสไตล เพ่ือพัฒนาระบบบริการใหสอดคลองกับความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของการใชกําลังคนในงานบริการสุขภาพไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง เปนตน โดยภาครัฐผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพแหงภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพ่ือรองรับการกาวสูสังคม
ผูสูงอายุ จึงกอใหเกิดการสงเสริมใหประเทศไทยเปน Capital Spa of Asia/ Thailand as a world class 
spa destination โดยมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ซ่ึงระบุวิสัยทัศนประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพระดับ
โลก จัดทํามาตรฐานและเอกลักษณธุรกิจสปาไทยและจัดทํามาตรฐานสปาไทยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดยในตางประเทศเริ่มมีการรับรองสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศตาง ๆ ท่ีมีธุรกิจสปาเปนจํานวนมาก เชน 
ประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา เปนตน อีกท้ังกระทรวงพาณิชย โดยกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศไดผลักดันธุรกิจไทยขยายตลาดในตางประเทศ และทําการตลาดเชิงรุกในประเทศ
เปาหมาย โดยการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมธุรกิจสปาไทย ท้ังดานการจัดตั้งการสรางเครือขาย 
การรวมทุน การเปดแฟรนไชส การสรางแบรนด ฯลฯ จนในปจจุบันชื่อเสียงและมาตรฐานสปาไทยเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล ทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสปาไทยเปนท่ีตองการในตลาดตางประเทศมากข้ึน เชน     
การเขามาใชบริการ สปาไทยเพ่ือฟนฟูสุขภาพ การจัดตั้ง/ บริหารสปา การอบรมบุคลากรสปา การสงออก 
อุปกรณผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีใชในสปา กลุมธุรกิจสปาและงานบริการดานสุขภาพ จึงเปนกลุมธุรกิจและ
แรงงาน ท่ีมีความตองการสูงมากในตลาดแรงงานของประเทศและของโลก อีกท้ังบุคลากรทางดานสุขภาพ
และสปา ท่ีมีทักษะความชํานาญยังมีนอย จึงกอใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรดานนี้  

จากสถานการณขางตนทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา เนื่องจากมีความพรอมทางดาน
คณาจารยท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางดานวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา มีความพรอมดาน
อาคารสถานท่ีในการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม มีศูนยศึกษาและพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีสามารถใชเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
อีกท้ังมีความพรอมทางดานการศึกษา รวมถึงแหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ท่ีอยูในสังคมท่ีมีความเปนพหุวัฒนธรรม 
มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซ่ึงปจจุบันประชาชนไดหันมาให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติและการแพทยทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการใชสมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพ ท้ังในรูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสําอางมากยิ่งข้ึน จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงมีความพรอมท่ีจะเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา เพ่ือผลิตบัณฑิตในหลักสูตรใหสอดคลองตามความตองการของประเทศ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และสรางบุคลากรทางดานสุขภาพและสปา
ท่ีมีมาตรฐานสามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับการดูแลสุขภาพและงานสปาได 
  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ดวยโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ สงผลใหประชากร
วัยแรงงานลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีประชากรวัยผูสูงอายุมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอศักยภาพ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะแรงงานทักษะระดับสูงและมีความสามารถเฉพาะทาง    
จะขาดแคลนมาก ในขณะท่ีแรงงานทักษะต่ําจะตกงาน สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียมกัน
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
เนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดซ่ึงเปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตและการทํางานของคนในยุคปจจุบัน การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) 
ทําใหเกิดยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยาง (Internet of things) ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเปนยุคท่ีมีการใช
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท้ังหมดและดวยความทันสมัย ผลิตภัณฑดานสุขภาพมีการพัฒนาเพ่ือเอ้ือตอ 
การดูแลสุขภาพท่ีสะดวกยิ่งข้ึน นิยามระดับสุขภาพในอุดมคติ คือ เสื่อมยาก แกยาก และตายยาก คุณภาพชีวิตท่ีดี
นับเปนสิ่งสําคัญและเปนจุดหมายปลายทางของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม หากประชากรสวนใหญ   
ในประเทศใดดอยคุณภาพ แมวาประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเพียงใดก็ไมอาจทําให
ประเทศชาตินั้นเจริญและพัฒนาใหทันหรือเทาเทียมกับประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได คุณภาพของ
ประชากรจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญและชี้วาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญกาวหนามากกวา
อีกประเทศ คนเปนทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศ สุขภาพดีของคนจึงเปนสิ่งสําคัญ สงผลตอคุณภาพชีวิต 
และสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศตอไป 
   เม่ือยุคสมัยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วัฒนธรรมและประเพณีบางอยางเริ่มสูญหาย  
ไปจากสังคมไทย สงผลกระทบตอการพัฒนาภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ท้ังท่ีคาดวาจะเปนโอกาสให
สามารถใชจุดแข็งโดยการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการดูแลสุขภาพ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรอธิบาย
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ซ่ึงเปนสถาบันในอุดมศึกษาท่ีมีนักวิชาการท่ีมีความรูความความชํานาญในหลากหลายสาขาเห็นความสําคัญ
ของการนําภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย และสมุนไพรไทยซ่ึงนับเปนเสนหอยางหนึ่งของคนไทย มาสงเสริม
และเผยแพรใหคนท่ัวโลกไดรูจัก โดยการนําองคความรูดังกลาวมาเชื่อมโยงกับหลักวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ือ
เปนแนวทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชนในการดูแลสุขภาพตอไป โดยสอดแทรกผานกระบวนการการเรียนการสอน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทักษะแรงงานข้ันสูงเฉพาะทางตอบโจทยความตองการของชาตินําไปสูการพัฒนาประเทศ 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามกระแสความตองการของโลก เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับตลาดแรงงานท่ีผูประกอบการ
ตองการ พรอมท้ังมีความทันสมัย บัณฑิตจบออกไปจะไดมีงานทํา จากนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้นใหความสําคัญ
กับงานบริการดานสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนท่ีมา
ของการพัฒนาหลักสูตรใหม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา” เพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะข้ันสูงเฉพาะทางดานสุขภาพและสปา ตามนโยบายของประเทศท่ีตองการ
เนนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง ธุรกิจบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพระดับโลก เนนการพัฒนาศักยภาพงานบริการ
ดานสปาและดานการดูแลสุขภาพ ท่ีทันสมัยโดยบูรณาการภูมิปญญาไทย การใชสมุนไพร ภูมิปญญาตะวันออก 
ภูมิปญญาสากลกับองคความรูทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีดีตอไป  
      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรนี้มุงจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมีกรอบแนวคิด
ในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและมีหลักวิชาการทางดาน
สุขภาพและสปา โดยการบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล และเพ่ิมทักษะแรงงานข้ันสูงเฉพาะทางในการ
แขงขันเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุงแสวงหาและพัฒนาองคความรูดานวิจัย 
เพ่ืองานบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็งบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม  
กับชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมถึงเปนแหลงรวบรวมและอนุรักษองคความรูภูมิปญญาพ้ืนบาน 
สมุนไพรทองถ่ิน ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและคนท่ัวไป อีกท้ังยังเปนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ และการสืบสานสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ใหอยูคูชุมชน 
อีกท้ังหลักสูตรยังสอดคลองกับยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย 
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสวนของคุณภาพ
บัณฑิต ใหมีสมรรถนะตรงตามท่ีตลาดแรงงานและผูประกอบการตองการ ท้ังในสวนทักษะภาษาตางประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 3 กลุมวิชา ไดแก 
 13.1.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา  12 หนวยกิต  
 13.1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
 13.1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 13.1.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 13.1.2.1 กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต  
 13.1.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ในหมวดวิชาเฉพาะบางรายวิชาตองบูรณาการกับการเรียนการสอนรวมกับสาขาวิชา / คณะอ่ืน ๆ 
เชน รายวิชาการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการรวมกับคณะวิทยาการจัดการ รายวิชาภาษาจีนเพ่ืองาน
บริการสุขภาพวิทยาศาสตรสุขภาพและสปารวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร เปนตน และกลุมวิชาท่ีอยูในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท่ีนักศึกษาตองเรียนในคณะอ่ืน ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาและ     
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การสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
 รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ

ในหมวดวิชาชีพดานเลือก 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและ

นักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีกํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (อางถึง หมวดท่ี 7 การประกันหลักสูตร) 
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หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา     
บูรณาการองคความรูในทองถ่ินรวมกับการดูแลสุขภาพและงานสปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  เปนหลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาท่ีมีจิตบริการ มีความรู 
ความเขาใจ สามารถบูรณาการประยุกตใชองคความรูในทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชสมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานสุขภาพและสปาอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือเตรียมรองรับกําลังคน 
ตามความตองการของประเทศ อีกท้ังในสวนของตําแหนงงานท่ีจะรองรับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปานั้น บัณฑิตสามารถทํางานในสวนของผูประกอบการธุรกิจสุขภาพและสปา ผูใหบริการดานสุขภาพ
และสปาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู
ความสามารถ ดังตอไปนี้ 
   1. มีความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา สามารถประยุกตใชภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  

 2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไดอยางมีคุณภาพและ
ปลอดภัยภายใตกฎหมายท่ีกําหนด  

 3. มีจิตบริการ มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา 

 4. สามารถวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาในดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไดอยาง
เหมาะสม 

 5. สามารถวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพ เพ่ือการวิจัยและศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา โดยการมีสวนรวมของชุมชนและเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ดานการพัฒนาระบบและ
กลไกในการบริหารหลักสูตร 

1. จัดทําคําส่ังกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. จัดทําแผนการบริหารหลักสูตร 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 

1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
2.แผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
3.รายงานการประชุมกรรมการ
หลัก สูตรและผลการประ เมิน
คุณภาพหลักสูตรฯ 

2. ดานบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

1. จัดใหรายวิชาท่ีตองใชภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติเปน
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในรายวิชาเดียวกัน โดยมีรายวิชาท่ีเนน
ดานการปฏิบัติเพื่อการเปนผูประกอบการ 
2. จั ด ให มี การ เรี ยนการสอนแบบระดมสมอง 
(brainstorming) 
3. สนับสนุนและสรางปจจัยเอื้อตอการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียน 
4. วางแผนการจัดซื้อจัดจางทรัพยากรสําหรับการเรียน
การสอน  
5. มีการบูรณาการ ดานการเรียนการสอนกับสถาน
ประกอบการตาง ๆ 

1. มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
 
 
 
2. มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
 
3. แผนปฏิบัติงานประจําปประจํา
หลักสูตร  
 
4. แผนปฏิบัติงานประจําปประจํา
หลักสูตร  
5. มคอ.4 และมคอ.6  

3. ดานการบริหารอาจารย 
 
 
 

1. พัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ ดานรูปแบบการสอน
ของอาจารย ท่ีเนนการสอนใหไดมาตรฐานผลการ
เรียนรู  
2. พัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกและการขอตําแหนงทางวิชาการ 
3. เสริมทักษะทางดานสปาของอาจารยเพิ่มมากขึ้น 
4. จัดหาอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริม
ทักษะดานงานสปา 

1. จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
ตามผลการเรียนรู 
2.  แผนการพัฒนาตนเองของ
อาจารยในหลักสูตร 
3. ผานการฝกทักษะทางดานสปา 
4. หนังสือเชิญ/คําส่ังอาจารยพิเศษ 
และผูทรงคุณวุฒ ิ

4 . ด า น ค ว า ม ต อ ง ก า ร
ตลาดแรงงาน สังคมและ
ผูใชบัณฑิต 

1. สํารวจภาวะความตองการผูใชบัณฑิต 1. รายงานผลการสํารวจความ
ตองการผูใชบัณฑิต 

5. การปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและความ
ตองการของสังคม 

1. พัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ดานการปฏิบัติทางอาชีพ 
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
3. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
 
2. มคอ.7 
 
3. มคอ.2 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ก) 
 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจํา
หลักสูตร โดยภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจกิายน – กุมภาพันธ 
  ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน  ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  
 2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป - คํานวณ    
 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา/ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ จัดโครงการเตรี ยมความพรอม  และสอนเสริมทางด าน

วิทยาศาสตรกอนเขาเรียนหรือในภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 

ความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรไมเพียงพอ จัดโครงการเตรี ยมความพรอม  และสอนเสริมทางด าน
คณิตศาสตรกอนเขาเรียนหรือในภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 

ความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษไม
เพียงพอ 

1. จัดโครงการท่ีชวยพัฒนาดานภาษา โดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย/ีมหาวิทยาลัย 
2. จัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะทางวิชาการพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปท่ี  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี  3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนนักศึกษา 

คาดวาสําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
1) งบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1.  งบประมาณเงินรายได      
- คา FTES ตอป 27.78 53.33 90.00 108.89 108.89 
- คาหัวจริงตอเทอม 2,125.00 2,112.50 2,187.96 2,142.36 2,142.36 
- จํานวนนักศึกษาป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 85,000.00  169,000.00  262,555.56  342,777.78  342,777.78 
2.  งบประมาณรายจาย      
- คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
- จํานวนนักศึกษาป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 120,000.00 
รวมงบประมาณท้ังหมด 205,000.00 409,000.00 622,555.56 822,777.78 205,000.00 

2) คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย รวมตลอดหลักสูตร 2,432,000 บาท ประมาณคาใชจาย 
ตอหัว/ป/คน 15,200 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย   
   เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล 
การเรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

 3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 128 หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวย รายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 
12 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 
หนวยกิต และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 
30 หนวยกิต และเรียนครบท้ัง 4 กลุมวิชาดังนี้ 
 

      1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                            ไมนอยกวา                30 หนวยกิต 
 1.1   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                   ไมนอยกวา      12 หนวยกิต 
   บังคับเรียน       9 หนวยกิต 
   เลือกเรียน ไมนอยกวา       3 หนวยกิต 
 1.2   กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
   บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
     เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   บังคับเรียน  3 หนวยกิต 
   เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร     

และเทคโนโลยี 
ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

   บังคับเรียน                                                                   3 หนวยกิต 
   เลือกเรียน   ไมนอยกวา                                                      3 หนวยกิต 

 

      2.   หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา   92 หนวยกิต 
 2.1        กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 
 2.2   กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 77 หนวยกิต 
  2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ   57 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก  12 หนวยกิต 
  2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                                    8 หนวยกิต 

 

      3.   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

      มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ ในทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการเตรียมตัวเพ่ือ    
การสัมภาษณ และการพูดในท่ีชุมชนใหสัมฤทธิ์ผลอยางสรางสรรค 
   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
    บังคับเรียน   9  หนวยกิต 
      GESL101   ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6) 
          English Adventures     
     GESL102   ภาษาอังกฤษพิชิตฝน    3(3-0-6) 
          English for Dream Achievement    
     GESL103   รูใชภาษาไทย     3(3-0-6) 
          Arts of Using Thai Language 
    เลือกเรียน ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GESL104   เฮฮาภาษามาเลย     3(3-0-6) 
          Malay Language Fun 
     GESL105   เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 
          Hello Indonesia Language 
     GESL106   สนุกกับภาษาญี่ปุน       3(3-0-6) 
          Fun with Japanese 
     GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหลี    3(3-0-6) 
          Entertain with Korean 
     GESL108   เพลิดเพลินกับภาษาจีน     3(3-0-6) 
 Happy Chinese        
  3.1.3.2 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 
      มุงใหผูเรียนมีความสุขและเปาหมายในชีวิต มีการปลูกฝงสุนทรียภาพใหเจริญงอกงาม                
มีกระบวนการคิดสรางสรรค และทักษะการเรียนรู นําไปสูคุณคาของความเปนมนุษย 
   กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
    บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GESH201  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
          Life Skills 
    เลือกเรียน ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GESH202  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GESH203  มนุษยกับความงาม    3(3-0-6) 
             Human and Aesthetics  
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  3.1.3.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
      มุงใหผูเรียนตระหนักใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รูจักการใชชีวิต   
ในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแปรรูปพลังงานทางเลือกตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการรูจักกฎหมาย หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  
   กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
    บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GESS301   การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม   3(3-0-6) 
          Living in Modern Society 
    เลือกเรียน ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GESS302   ทองถ่ินของเรา     3(3-0-6) 
          Our Local  
     GESS303   อาเซียนรวมใจ     3(3-0-6) 
          ASEAN Together 
     GESS304   ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(2-2-5) 
          The King’s Philosophy for Sustainable  
          Development 
     GESS305   เจาสัวนอย     3(3-0-6) 
          Young Entrepreneurship 
     GESS306   กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี  3(3-0-6) 
          Laws and Creating Good Citizenship 
  3.1.3.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     มุงใหผูเรียนประยุกตใชความรูทางกระบวนการวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางสุขภาพ พัฒนากระบวนการคิด ตัดสินใจ เพ่ือนํามาแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
    บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GESC401   การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
          Thinking in The Digital Age 
    เลือกเรียน ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GESC402   โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
          Office Automations     
     GESC403   ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
          Modern Lifestyle and Environment 
     GESC404   สุขภาพทันยุค     3(2-2-5) 
          Modern Health 
     GESC405   นักคนควาขอมูล     3(2-2-5) 
    Information Explorers 
     GESC406   รูทันโลก      3(2-2-5) 
          World Knowledge 
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     GESC407   นวัตกรรมการเกษตร    3(2-2-5) 
          Agriculture Innovation 
     GESC408   การจัดการธุรกิจออนไลน     3(2-2-5) 
          Online Business Management 
 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาแกน                                                                     15 หนวยกิต 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

4751101 
 

ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

Fundamental  Biology for Health Science and Spa 
3(3-0-6) 

4751102 
 

ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

Fundamental  Biology Laboratory for Health Science 
and Spa 

1(0-3-2) 

4751103 
 

เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Fundamental  Chemistry for Health Science and Spa  

3(3-0-6) 

4751104 
 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Fundamental  Chemistry Laboratory for Health 
Science and Spa 

1(0-3-2) 

4752106 
 

จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Microbiology for Health Science and Spa 

2(2-0-4) 

4752107 
 

ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Biochemistry for Health Science and Spa 

2(2-0-4) 

 

   2.2. กลุมวิชาเฉพาะดาน                                            ไมนอยกวา 77 หนวยกิต 
       2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                                                    57 หนวยกิต 
        1) กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรการแพทย 

4751105 
 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 
Human Anatomy and Physiology 

3(3-0-6) 

4752108 
 

ปญหาสุขภาพและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Common health problems and health care for 
Health Science and Spa 

3(2-2-5) 

        2) กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
4751201 

 
พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ 
Fundamental Thai Spa 

2(1-2-3) 

4751202 
 

การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 
Thai Traditional Medicine for Health Care 

3(2-2-5) 

4751203 
 

การดูแลผิวหนาและผิวกาย 
Facial and Body Care 
 

2(1-2-3) 
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4751204 
 

สุคนธบําบัดและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ 
Aromatherapy and Aquatic Therapy for Health 

2(1-2-3) 

4752205 
 

พ้ืนฐานการนวดไทย 
Basic Thai Massage 

3(2-3-6) 

4752206 
 

หัตถศาสตรบําบัด 
Thai Therapeutic Massage 

3(2-3-6) 

4752207 
 

เภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา 
Thai Traditional Pharmacy for Health and Spa 

3(2-2-5) 

4752208 
 

โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
Nutrition for Health 

2(2-0-4) 

4753209 การนวดน้ํามันตะวันตก 
Original Western Massage 

3(2-3-6) 

4753210 
 

การนวดเพ่ือสุขภาพและสปา 
Massage for Health Science and Spa 

3(2-3-6) 

4753211 
 

การตั้งสูตรตํารับเครื่องสําอาง   
Cosmetic Formulation 

3(2-2-5) 

4753212 
 

ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ  
Health Products  

3(2-2-5) 

         3) กลุมวิชาดานธุรกิจและการบริการ 
3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 

New Venture Creation and Entrepreneurship 
3(3-0-6) 
 

4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
Health Care Service for The Elderly 

3(2-2-5) 

        4) กลุมวิชาดานการบูรณาการ   
4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางดานสุขภาพ    

Ethics and Laws for  Health 
2(2-0-4) 

4752402 
 

จิตวิทยาการบริการ      
Service Psychology 

2(2-0-4) 

4753403 
 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการเพ่ือสุขภาพ   
English for  Health Service  

3(2-3-6) 

        5) กลุมวิชาดานพ้ืนฐานสําหรับการวิจัย 
4753501 

 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Statistics and Research Methodology In Health Sciences 

2(1-2-3) 

4753502 
 

สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา    
Seminar in Health Science and Spa 

1(0-3-2) 

4754503 
 

วิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา    
Research in Health Science and Spa 

3(0-6-3) 
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       2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                                    ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
4753213 

 
ความฉลาดทางดานสุขภาพ 
Health Literacy 

3(3-0-6) 

4753214 
 

การนวดไทยสปอรต 
Thai Sport Massage 

3(2-3-6) 

4753215 
 

การนวดกระชับสัดสวน  
Body Lift Up 

3(2-2-5) 

4753216 
 

สปาไทย   
Thai Spa 

3(2-2-5) 

4753217 
 

สปาฮาลาล 
Halal Spa 

3(2-3-6) 

4753405 
 

เครื่องหอมไทย       
Thai Fragrances 

3(2-2-5) 

4753406 
 

การทําสบู       
Handmade Soap 

3(2-2-5) 

4753407 
 

พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 
Ethnobotany 

3(2-2-5) 

4753408 
 

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
Environmental Sanitation 

2(2-0-4) 

4753409 
 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม    
Holistic Health Care 

3(3-0-6) 

4753410 
 

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

2(1-2-3) 

4753411 
 

ธรรมชาติบําบัด 
Natural Therapy 

3(3-0-6) 

4753412 
 

ภาษาจีนเพ่ืองานบริการสุขภาพ 
Chinese  for  Health Service  

3(2-3-6) 

4753413 
 

ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานบริการสุขภาพ 
Japanese  for  Health Service 

3(2-3-6) 

4754218 
 

ภูมิปญญาไทยสุขภาพวิถีไทย    
Thai Wisdom Thai Tradition  

3(3-0-6) 

4754302 
 

ธุรกิจบริการสุขภาพ 
The Business of Health Care 

2(2-0-4) 

4754303 
 

ธุรกิจออนไลน 
Online Business 

2(1-2-3) 

4754404 
 

เครื่องสําอางสมุนไพรไทย      
Thai Herbal Cosmetics 

3(2-2-5) 

4754414 
 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    
Health Tourism 

3(2-2-5) 
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4754415 
 

การนวดเพ่ือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ 
Massage for Health Promotion and Rehabilitation 

3(2-2-5) 

4754416 
 

วิทยาศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ 
Anti-Aging and Regenerative Science 

3(3-0-6) 

 

2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       8 หนวยกิต 
   เลือกแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้   

แบบท่ี 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ  
4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

และสปา 
Preparations for Experience Training  in Health Science 
and Spa 

2(1-2-3) 

4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Experience in Health Science and Spa 

6(540) 

แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา 
7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

และสปา 
Co-operative Education Preparation in Health Science 
and Spa 

2(1-2-3) 

7004312 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Co-operative Education in  Health Science and Spa 

6(640) 

 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวยกิต ในเกณฑการสําเร็จ
ของหลักสูตรสาขานี้ 
หมายเหตุ 

1) หากนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบตามหลักการสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

2) กรณีท่ีนักศึกษาผานการเรียนในรายวิชา 7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา แลวแตไมสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได ในกรณีท่ีไดรับการปฏิเสธจาก
สถานประกอบการไมสามารถหาสถานประกอบการได หรือเหตุใดก็ตามใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไดโดยไมตอง
ลงทะเบียนรายวิชา 4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหนวยกิตท่ีใชในหลักสูตร 
เลขรหัสประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

    เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 
    เลขรหัส  ตัวท่ี 4  หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 
    เลขรหัส  ตัวท่ี 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
    เลขรหัส  ตัวท่ี 6,7   หมายถึง  ลําดับกอนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เลขรหัสตัวท่ี 5  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี้ 
    1  กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรการแพทย    475-1-- 
    2  กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา     475-2-- 
    3  กลุมวิชาดานธุรกิจและการบริการ    475-3-- 
    4  กลุมวิชาดานการบูรณาการ       475-4-- 
    5  กลุมวิชาดานพ้ืนฐานสําหรับการวิจัย    475-5-- 
    6  กลุมวิชาดานฝกประสบการณวิชาชีพ    475-6-- 
        
ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 
เลขตัวท่ี  1 หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
เลขตัวท่ี  2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
เลขตัวท่ี  3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
เลขตัวท่ี  4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห  

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน  6 

กลุมวิชาแกน 4751103 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 3(3-0-6) 

กลุมวิชาแกน 4751104 
 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751201 พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751202 การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751203 การดูแลผิวหนาและผิวกาย 2(1-2-3) 

รวมหนวยกิต 17 

 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน  3 

กลุมวิชาแกน 4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

กลุมวิชาแกน 4751101 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 3(3-0-6) 

กลุมวิชาแกน 4751102 
 

ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751204 สุคนธบําบัดและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางดานสุขภาพ 2(2-0-4) 

รวมหนวยกิต 17 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน  9 

กลุมวิชาแกน 4752106 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752108 ปญหาสุขภาพและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752205 พ้ืนฐานการนวดไทย 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752402 จิตวิทยาการบริการ 2(2-0-4) 

รวมหนวยกิต 19 

 
 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน  6 

กลุมวิชาแกน 4752107 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752206 หัตถศาสตรบําบัด 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752207 เภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752208 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 19 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน  6 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753209 การนวดน้ํามันตะวันตก 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753211 การตั้งสูตรตํารับเครื่องสําอาง 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753403 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการเพ่ือสุขภาพ 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753502 สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 19 

 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753210 การนวดเพ่ือสุขภาพและสปา 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753212 ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4753501 
 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4754503 วิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 3(0-6-3) 

วิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา*  

2(1-2-3) 

  หรือ หรือ   
  7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา           

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา** 
2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกิต 11 

 
 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ       

กลุมวิชาเฉพาะดาน       

วิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา*  

6(540)  

   หรือ หรือ   

  7004312 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา**  6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 
หมายเหตุ นักศึกษาเลือกแบบใดแบบหนึ่ง 
* สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
**สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
  3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.5.1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  
English Adventures      
 คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ และอวัจนภาษา ผานส่ือใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง ส่ือออนไลน และส่ือส่ิงพิมพ และฝกปฏิบัติ
ผานสถานการณท่ีกําหนดท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสู     
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 English vocabulary, expressions, structures and non-verbal 
language through various types of media such as movies, songs, 
online communications and printed matters. Practice English in 
designed language situations not only inside but also outside 
classrooms in order to apply the language use to daily life. 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  
English for Dream Achievement  
 ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร ส มั ค ร ง า น ท่ี ใ ฝ ฝ น   
ฝกการสัมภาษณงาน บทสนทนาตาง ๆ ท่ีใชในสถานท่ีทํางาน และบริบทอื่น ๆ 
ของการทํางาน รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการนําเสนองานใน
รูปแบบตาง ๆ   
 English skills for dream job applications, job interviews, 
English conversations in workplace and in various work-related 
contexts. Make use of English and technology for a variety of work 
presentations. 

3(3-0-6) 

GESL103 รูใชภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการส่ือสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ การพูด
นําเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, arts of 
using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations and 
academic writing. 

3(3-0-6) 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย   
Malay Language Fun 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ การฟง
และการพูดสําหรับการส่ือสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพื่อการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and writing in 
Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily communication 
and promoting the understanding of Thai and Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ การฟง
และการพูดสําหรับการส่ือสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and writing in 
Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน    
Fun with Japanese 
 ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความ
เขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน โดยใชกิจกรรม การบูรณา
การทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and writing in 
Japanese, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Japanese cultures by using various integrated skill activities. 
 

3(3-0-6) 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and writing in 
Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรูคําศัพทและบท
สนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมท้ัง
เรียนรูความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน   
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of writing the 
Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and dialogues in 
current contexts. Practice the language skills: listening, speaking, 
reading and writing and recognize the intercultural awareness 
between Thai and Chinese. 
 
 

3(3-0-6) 



มคอ.2   26 

3.1.5.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี     
ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสังคม การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอยาง
สันติ การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเอง
และการกาวขามขีดจํากัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตสํานึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สมดุลชีวิตและการเรียน การดําเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, concepts and 
theories related to human behavior; self-development in physical, 
mind, emotional and social development; contemplation; dialogue; 
non-violent communication; transformative Learning; self-awareness 
and personal development; conflict resolution; holistic; thinking skills 
and holistic system thinking; public mind; life skills in the 21st century; 
study-life balance, good life and happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา 
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 
คุณคาท่ีแทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ          
นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให
เกิดสันติภาพและสันติสุข 
   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) 

GESH203 มนุษยกับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี 
และศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การตระหนักในคุณคา   
ความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of aesthetics, 
elements of art, music, and performing arts. Apply the knowledge of 
aesthetics in to daily life and realize the values of aesthetics. 

3(3-0-6) 
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3.1.5.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS301 

 
 

การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน การ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ 
ตระหนัก ถึงการดํ า เนินชี วิ ต ในสั งคมสมัยใหมแนวทางการปฏิบัติ ตน              
ในชีวิตประจําวัน การปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมและสถานการณทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-
solving skills, and the awareness of living in modern societies. 
Introduce practical guidelines in everyday life and self-adaptation 
in modern societies and social situations. 
 

3(3-0-6) 

GESS302 
 

ทองถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดําริ การสรางจิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหนาท่ีพลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, physical features, 
characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways of life of 
people around Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency economy, royal 
projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic duties are also 
focused. 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนรวมใจ 
ASEAN Together 
 ท่ีมาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทาง
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองท่ีมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด
เก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และ
นวัตกรรมการบริการของประเทศ ตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community 
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and 
political factors influencing on the service industry are also 
focused. Emphasize on the ideas contributing to service 
innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS304 

 
ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รัชกาลท่ี 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ           
การบูรณาการเพ่ือประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา จากศาสตรพระราชา” 
โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 The King’s philosophy for sustainable development focusing on 
the study of the principles based on the royal policy of King Rama X 
(His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun). 
Meaning, principles, theories and practices of the King’s Philosophy 
derived from the Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King 
BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of 
understanding, accessibility and development and philosophy of 
sufficiency economy are also studied. The 23 principles of His Majesty's 
works, integrated applications of the 9 progression principles based on 
King Rama IX’s philosophy are also practiced by attending field trips for 
local development. 
 

3(2-2-5) 
 

GESS305 
 

เจาสัวนอย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพ่ือดําเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
 Modern business options, business preparation, innovation and 
business management. Financial provision, business environment 
analysis, trends of economy and markets in Thailand 4.0 are also 
focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานการปองกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to 
have virtues and morality in order to prevent corruption. 
 

3(3-0-6) 
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3.1.5.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการคิด 
กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตร
เพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุกต การสืบคนสารสนเทศและการประยุกตใช ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in the 
digital age, the use of digital devices and online applications, 
information searching and applying, e-business as will as self-
protection in the digital world. 

3(2-2-5) 

GESC402 
 

โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรูเก่ียวกับสํานักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดการงานเอกสาร การใช
โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทํางาน โปรแกรมนําเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสาํนักงาน โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 
 Office automation content and apply computer skills to 
the office work by using word processing program to manage 
documents, spreadsheet program for work, presentation program, 
communication program in the office, and cloud applications for 
information storage. 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหมกับส่ิงแวดลอม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มาใช
ในการวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ 
เพ่ือสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตยุคใหม 
 Apply the fundamental knowledge of science and technology 
to analyze the situations of natural resources, environments and 
disasters to raise responsibility awareness for natural resources, and 
environments, including natural resource conservation and disaster 
management to be in accordance with modern lifestyles. 
 

3(2-2-5) 
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GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู เกี่ ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารการ
บริโภคอาหาร การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress management, 
health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption 
and exercise. 

3(2-2-5) 

GESC405 
 

นักคนควาขอมูล 
Information Explorers 
 การใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database Searching, 
OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application และ Application 
อื่นๆ ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใชสารสนเทศอยาง  
มีจริยธรรม พรอมท้ังการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 The Information technology literacy (Database) Searching, OPAC, 
and information management by using Google applications and others. 
Writing citation and bibliography is practiced. Skills of using information 
ethically are focused as well as the information presentation in different 
forms is trained. 

3(2-2-5) 

GESC406 
 

รูทันโลก 
World Knowledge 
 การดําเนินชี วิตอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เขาใจ
ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย  และสรรพส่ิง การใชพลังงาน ใน
ชีวิตประจําวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลก ท้ังระบบท่ี
นําไปสูการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต   สูความย่ังยืน 
 Explore lifestyles in the fast changing world. The understanding 
of the relationship between nature, human and all other things are also 
included. The use of energy in daily life and ecosystem as well as the 
knowledge of World science leading to the change towards sustainable 
lifestyles will be discussed. 

3(2-2-5) 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน 
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร
เพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
 Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural 
business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural 
systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application of local 
wisdom and revolution in agricultural technology and innovation. 

3(2-2-5) 
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GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนม
ตลาดออนไลน เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพ่ือ
ธุรกิจออนไลน การวิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับ
ธุรกิจออนไลน 
 Stimulate the online business startup inspiration. Discuss 
the online market directions and trends, online business financial 
instruments, online business media designs, online business data 
analysis and online business logistic systems. 

3(2-2-5) 

 

  3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ             
 3.1.5.2.1 กลุมวิชาแกน  

4571211                คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันพีชคณิต 
ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม 
 Real number system, relations and functions, algebraic 
functions, transcendental functions, geometric analysis, sequences 
and series. 
 

3(3-0-6) 

4751101 
 

ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

Fundamental  Biology for Health Science and Spa 
คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต สารเคมีในชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การแบงเซลล 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโต 
ความหลากหลายชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  

Property of organism, chemical of life, cell and tissues; 
cell division; genetics inheritance; reproduction and growth 
and biological diversity of organism. 

 

3(3-0-6) 

4751102 
 

ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

Fundamental  Biology Laboratory for Health Science and Spa 
         ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลลและเนื้อเยื่อ การแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ความหลากหลายชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
         Laboratory of scientific methods, chemical compound of 
organisms, cells and tissues; Cell cycle; Genetics inheritance; 
Reproduction and growth evolution and biological diversity of 
organisms. 
 

1(0-3-2) 
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4751103 
 
 

เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Fundamental  Chemistry for Health Science and Spa 
    หลักพ้ืนฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
เบื้องตนเคมีอินทรีย เบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ  ของเหลว และ
สารละลาย 
     Fundamentals of Chemistry; atomic structure; periodictable of 
elements; principles of chemical bonding; principles of organic 
chemistry; stoichiometry; liquids and solutions. 

3(3-0-6) 

4751104 
 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Fundamental Chemistry Laboratory for Health Science and Spa 
        เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบั ติการเคมี ความปลอดภัยในหอง 
ปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสาร   
แบบตางๆ การสกัดโครมาโทกราฟแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in Chemistry Laboratory; chemical safety in 
laboratory, use of basic instruments; separation techniques;solvent 
extraction; paper chromatography; physical properties analysis of 
chemicals; preparation of solutions. 

1(0-3-2) 

4752106 
 

 

จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Microbiology for Health Science and Spa 
     รูปราง ลักษณะของจุลินทรียและปรสิตท่ีเปนสาเหตุการเกิดโรค       
ท่ีสําคัญในประเทศไทย คุณสมบัติการกอโรค หลักการควบคุมจุลินทรีย 
ระบบภูมิคุมกันและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การวินัจฉัยโรค    
ทางหองปฏิบัติการเบื้องตน 
     Morphology of micro-organisms and parasites of medical 
importance in Thailand pathogenic properties, microbial controls, 
immune components system and function, basic laboratory 
investigations. 

2(2-0-4) 

4752107 
 

ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Biochemistry for Health Science and Spa  

พ้ืนฐานทางชีวเคมีของมนุษย โครงสรางและหนาท่ีของสารชีวโมเลกุล 
คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลิอิก วิตามินและแรธาตุ 
ปฏิ กิริยาของเอนไซม กลไกการเกิดพลังงานของสารชีวพลังงาน          
วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในสภาวะปกติและผิดปกติ โรคท่ีเกิด
จากความผิดปกติในกระบวนการเมแทบอลิซึม 

Basic of human biochemistry, structures and functions of 
carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, vitamins and minerals 
enzyme reactions, bioenergetics metabolism, normal and abnormal 
metabolic pathways of biomolecules. Diseases of metabolic 

2(2-0-4) 
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disorders. 
3.1.5.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

3.1.5.2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 
             1) กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรการแพทย 

4751105 
 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 
Human Anatomy and Physiology 

พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตรของรางกายมนุษย พัฒนาการมนุษย เซลล 
เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบตาง ๆ ของรางกาย ระบบปกคลุมรางกาย 
ระบบโครงสรางรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบ
ประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติและรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ  

Fundamental of human anatomy, human development, 
cells, tissue and organ of all body system, integumentary system, 
skeletal system, muscular system, respiratory system, circulatory 
system, digestive system, urinary system, reproductive system, 
nervous system, autonomic nervous system and sensation, 
endocrine system. 

 

3(3-0-6) 

4752108 
 

ปญหาสุขภาพและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Health Problems and Caring for Health Science and Spa 
       ปญหาสุขภาพและโรคท่ีพบบอยของประชาชน ในสถานการณปจจุบัน 
และในงานสุขภาพและสปา  สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของการเกิดปญหาสุขภาพ
และโรค พยาธิสภาพของปญหาสุขภาพและโรคในมนุษย อาการแสดงของ
ปญหาสุขภาพและโรค ตลอดจนการปองกันและดูแลสุขภาพ 
       Common health problems and diseases in current 
population situation in health and spa, health and spa. Health risk 
factors, pathology, signs, symtoms of health problems and 
diseases in human, Including prevention and health care. 
 

3(2-2-5) 

  2) กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
4751201 

 
พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ 
Fundamental Thai Spa 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสปาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบของสปา ประเภท     
การบริการ การแบง พ้ืนท่ีของสปา บทบาทหนาท่ีของบุคลากร และ
สุขอนามัยในสปา ผลิตภัณฑและอุปกรณเพ่ือสุขภาพความงามในสปา 
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพดวย สปาเพ่ือสุขภาพ 
       Fundamental in health spa, style of spa, service type, type of 
spa service, spa working area dividing, role and function of spa 
personal and hygiene in spa, products and instrument for aesthetics 
health in spa, practice in spa for health care. 
 

2(1-2-3) 
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4751202 
 

การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 
Thai Traditional Medicine for Health Care 

ความหมายและแนวคิดของการดูแลสุขภาพของการแพทยแผนไทย      
การตรวจ การประเมิน และฝกปฏิบัติการดูแลและสงเสริมสุขภาพ            
โดยการประยุกตใชการแพทยแผนไทย 
     Definitions and concepts of Thai traditional health care, 
applied of scriptures and herbal of Thai traditional health care, 
examination, health assessment, practice health care, health 
promotion apply by using Thai traditional medicine. 

3(2-2-5) 

4751203 
 

การดูแลผิวหนาและผิวกาย 
Facial and Body Care 

หลักการและปฏิบัติการทําทรีตเมนตใบหนาและรางกาย การทําความ
สะอาด การขัด พอก การบํารุงผิว การนวด ขอหามและขอควรระวังในการทํา 
ทรีตเมนต นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชการดูแลผิวหนาและผิวกาย ปฏิบัติการ
การดูแลผิวหนาและผิวกาย 
      Principle and practice of facial and body treatment, cleansing, scrub, 
mask, nourishing, massage, restrictions and caution in treatment practice. 
innovation and technology using in facial and body care. Practical training 
in facial and body care. 

2(1-2-3) 

4751204 
 

สุคนธบําบัดและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ 
Aromatherapy and Aquatic Therapy for Health 
     การจําแนกชนิดและคุณสมบัติของนํ้ามันหอมระเหย การสกัดนํ้ามันหอม
ระเหย การผสมนํ้ามันหอมระเหย หลักการใชนํ้ามันหอมระเหย การใชนํ้ามัน
หอมระเหย คุณสมบัติของนํ้า และการใชนํ้าเพื่อสุขภาพ ขอหามและ ขอควร
ระวังในการใชนํ้าเพื่อสุขภาพ 
    Classification and properties of essential oil, essential oil extraction, 
essential oil blending, principle use for essential oil treatment, essential oil 
using; water property and water usage in health, restriction and caution in 
hydrotherapy. 

2(1-2-3) 

4752205 
 

พ้ืนฐานการนวดไทย 
Basic Thai Massage 

ประวัติของการนวดไทย กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับการนวด กฎหมาย 
จรรยาบรรณและมารยาทของผูนวด การฝกกําลังนิ้ว การแตงรสมือ       ขอบงชี้ และ
ขอควรระวังในการนวดไทย การนวดพื้นฐานราชสํานัก การนวดเชลยศักดิ์และการนวด
ฝาเทาเพื่อสุขภาพ และการฝกปฏิบัติการนวดไทย 

History of thai massage, anatomy and physiology for massage, law, 
ethics, and manner of the massage therapist, traing for finger strength, 
pressing force adjustment, Indications and precautions of massage, basic 
of Royal Thai massage, Cha-loi-sak massage for health and foot massage, 
thai massage practical training. 

3(2-3-6) 
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4752206 
 

หัตถศาสตรบําบัด 
Thai Therapeutic Massage 
     หลักการตรวจวินิจฉัยและการประเมินสภาพเพ่ือบําบัดดวยการนวด 
กลไกการเกิดโรคและอาการ หลักการและวิธีการนวดเพ่ือบําบัดโรคเบื้องตน  
การประคบสมุนไพร การใหคําแนะนํา การบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตน 
การบันทึกและการประเมินผลการนวดและฝกปฏิบัติ 
      Diagnosis principles and evaluation for massage therapy, 
phathogenesis and symptoms. Principles and methods of Thai 
massage for basic health care, herbal compression, advice, Thai 
hermit exercise, recording and evaluation of massage, Thai massage 
practical training. 
 

3(2-3-6) 

4752207 
 

เภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา 
Thai Traditional Pharmacy for Health and Spa 
      งานเภสัชกรรมไทย การนําสมุนไพรไปใชประโยชน หลักการท่ัวไป
ทางดานเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร ขอบงชี้ในการใชยา ผลขางเคียง และ
การสกัดสาร สารสําคัญทางสารพฤกษเคมีเบื้องตน การทดสอบสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ฝกปฏิบัติการใชเภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา  
      Thai traditional pharmacy, use of herb utilization, general 
principles of pharmacology, pharmacokinetics, drug indications, side 
effects, extraction, basic important in chemical herb, pharmacy and 
bioactive compound test, practical training in Thai Traditional 
Pharmacy using for Health and Spa. 
 

3(2-2-5) 

4752208 
 

โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
Nutrition for Health 
        ความหมายและความสําคัญของโภชนาการ ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการกับสุขภาพ สถานการณปญหาโภชนาการ โภชนาการสําหรับกลุมวัย
ตาง ๆ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการบริโภคอาหารและการสงเสริม
สุขภาพโดยการใชหลักโภชนบําบัดเพื่อสุขภาพ 
       Definitions and importance of nutrition, the relation between 
nutrition and health, nutritional problem situation, nutrition for different 
stages of human, nutritional status assessment, dietary guidelines and 
health promotion by therapeutic nutrition for health. 
 

2(2-0-4) 

4753209 
 

การนวดน้ํามันตะวันตก 
Original Western Massage 
     หลักการและฝกปฏิบัติการ การนวดนํ้ามันตะวันตก นวดนํ้ามันอโรมา 
นวดสวีดิช ขอหามและขอควรระวังในการนวด 
     Principles and practical training Western massage, Aroma 
massage Swedish massage, restriction and caution in massage. 

3(2-3-6) 
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4753210 
 

การนวดเพ่ือสุขภาพและสปา 
Massage for Health and Spa 
     หลักการและฝกปฏิบัติการ นวดบาหลี นวดสปอรต นวดศิลา ขอหาม
และขอควรระวังในการนวด 
     Principles and practical training of Bali massage, sport massage, 
stone massage, restriction and caution in massage. 

3(2-3-6) 

4753211 
 

การตั้งสูตรตํารับเครื่องสําอาง   
Cosmetic Formulation 

โครงสรางทางเคมีและกายภาพของผิวหนังและเสนผม การเตรียม   
สารสกัดสมุนไพร หลักในการตั้งตํารับผลิตภัณฑ ครีม โลชั่น อิมัลชั่น เจล 
และแชมพู ฝกปฏิบัติการตั้งตํารับผลิตภัณฑ และการประเมินทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑเบื้องตน  

Chemical and physical structure of skin and hair, herb extract  
preparation of herbal extracts, principle of product formulation;  
cream, lotion, emulsion, gel and shampoo. Practical training in 
cosmetic formulation and basic physical product evaluation. 

3(2-2-5) 

4753212 
 

ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ  
Health Products  
      ศัพทเฉพาะของผลิตภัณฑในสปารูปแบบตาง ๆ เทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ
ทางดานสุขภาพ การเตรียมผลิตภัณฑสมุนไพรในสปา ฝกปฏิบัติ การพัฒนา
ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ การประเมินกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ
ทางดานสุขภาพ สารสําคัญท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ  การนําพืชสมุนไพรมาใชไดอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพความปลอดภัย และขอหาม ขอควรระวังในการใช
สมุนไพร 
    Various technical term of spa products, technology in health 
products, preparation of herbal products for spa, practical training in 
health development product, physical evaluation, stability of health 
products, bioactive compounds, correct and efficiency usage of 
medicinal plants  safety, prohibition and caution for medicinal plant 
usage. 

3(2-2-5) 

3) กลุมวิชาดานธุรกิจและการบริการ 
3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 

New Venture Creation and Entrepreneurship 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการประกอบ

ธุรกิจ ไดแก การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี และ
การเงินการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ รูปแบบและ 
แนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs พ้ืนฐาน แนวคิดของการเปนผูประกอบการ 
การวิเคราะหปญหา และโอกาสของการเปนผูประกอบการ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

3(3-0-6) 
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General knowledge about business, components of business 
management such as marketing, production, human resource 
management,accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and guidelines of creating SMEs 
bussiness, Fundamental concept of being entrepreneur, analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities, creativity in business, 
including business ethics. 
 

4752301 
 

การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
Health Care Service for The Elderly 

ความหมายและความสําคัญของการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 
การศึกษาปญหาและความตองการของผูสูงอายุท่ีเก่ียวกับปจจัยทางดาน
ชีววิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลตอชีวิต ความเปนอยูของ
ผูสูงอายุ ฝกปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โปรแกรมการดูแลสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุ และการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรม     
เพ่ือการดูแลสุขภาพและสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

      The meanings and importance of health services for the 
elderly, problems and needs of the elderly concerning 
economic, social and cultural factors, that affects the elderly 
lives, elderly care, practice health care program for elderly and 
the application of local wisdom in health care activities and 
health promotion of the elderly. 
 

3(2-2-5) 

4) กลุมวิชาดานการบูรณาการ   
4751401 

 
จริยธรรมและกฎหมายทางดานสุขภาพ    
Ethics and Laws for  Health 

คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายเบ้ืองตน ในธุรกิจบริการสุขภาพ      
การคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติและประกาศ กระทรวงสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวของกฎหมายแรงงาน  
       Moral, ethics and Basic Laws of health service business, consumer 
protection, act and the Notification of the Ministry of Public Health. 

2(2-0-4) 

4752402 
 

จิตวิทยาการบริการ      
Service Psychology 

แนวคิดพ้ืนฐานความตองการของบุคคล การนําทฤษฎีและหลักการ         
ทางจิตวิทยามาประยุกตใชกับความตองการในดานการบริการของบุคคล หลักใน
การบริการใหมีประสิทธิภาพและวิธีการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในดานการบริการ 
หลักประชาสัมพันธการบริการ วิธีการจูงใจลูกคาใหมาใชบริการ การแกไขปญหา
เม่ือลูกคาไมพึงพอใจ รวมถึงวิธีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 
 

2(2-0-4) 
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The basic concepts of individual needs. Apply theories and 
psychological principles to the needs of the service personal. The key 
to service efficiency and how to cultivate a positive attitude in the 
service. Principal of public relation in service. How to attract 
customers to use the service. Troubleshooting when customer is not 
satisfied. Including how to survey customer satisfaction. 

4753403 
 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการเพ่ือสุขภาพ   
English for  Health Service  

การสนทนา คําศัพท สํานวนสําหรับงานบริการสุขภาพและสปา          
ฝกปฏิบัติการสื่อสารสําหรับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

Conversation, vocabulary and locution for Health service and 
spa. Practice communication for health service career. 

3(2-3-6) 

 

5) กลุมวิชาดานพ้ืนฐานสําหรับการวิจัย 
4753501 

 
 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Statistics and Research Methodology In Health Sciences 

การทําวิจัยอยางเปนระบบ การกําหนดเรื่องและหัวขอวิจัย การวางแผน 
การออกแบบตัวแปรและขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล     
การใชสถิติในงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปรผล จริยธรรมในงานวิจัย    
ฝกปฏิบัติการคํานวณกลุมตัวอยาง การแปรผล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงรางงานวิจัย 
       Systematic approach in conducting research including topic 
setting, research planning,  population and sampling, statistics for 
research,data collection, data analysis, interpretation of results, ethical 
consideration in research work. Practice statistics for research, data 
analysis, interpretation of results and research methodology. 

2(1-2-3) 

4753502 
 

สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา    
Seminar in Health Science and Spa 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา  
       Presentation and discussion on current interesting topics 
in Health science and spa. 

1(0-3-2) 

4754503 
 

วิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา    
Research in Health Science and Spa  

คนควาโดยใชหลักวิชาการตามสภาพปญหาโดยศึกษาในขอบเขตของ
วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา ในประเด็นตาง ๆ และเขียนรายงาน
การศึกษาภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

Investigation by using problem base learning, study of various 
issues under health science and spa criteria and professional 
supervision. 

3(0-6-3) 
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       3.1.5.2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก  
4753213 

 
ความฉลาดทางดานสุขภาพ 
Health Literacy 

ความหมาย พัฒนาการ และความสําคัญของความฉลาดทางสุขภาพ     
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยความฉลาดทางสุขภาพ เครื่องมือและ 
การวัดการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ และการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ 

Definition, development and importance of health literacy, 
modifying health behaviors with the health literacy, tool and health 
literacy measuring developing and  health literacy  development. 

  

3(3-0-6) 

4753214 
 

การนวดไทยสปอรต 
Thai Sport Massage 

หลักการนวดในนักกีฬา ความรูเก่ียวกับการกีฬาท่ีจําเปนสําหรับการนวด 
โครงสรางรางกายมนุษย ขอหาม ขอควรระวัง และปฏิบัติการนวดในนักกีฬา 

Principles of Sport Massage, knowledge of the sport required 
for massage, human body structure, restriction caution and 
practice of Sport Massage. 

 

3(2-3-6) 

4753215 
 

การนวดกระชับสัดสวน  
Body Lift Up 
     โครงสรางของผิวหนังและการเกิดเซลลูไลท หลักการและปฏิบัติการ
สลายเซลลูไลทดวยวิธีนวดกระชับสัดสวน ขอควรระวัง ปฏิบัติการนวด
กระชับสัดสวน  
     Structure of the skin and cellulite formation. principles and 
practice of Slimming Cellulite of Body Lift Up method, caution in 
Body Lift Up massage. 
 

3(2-2-5) 

4753216 
 

สปาไทย   
Thai Spa 
     หลักการและฝกปฏิบัติเ กี ่ยวกับการประยุกตใช ภูมิปญญาไทยใน   
การดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เกี ่ยวของกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
รวมถึงความรู ทั ่วไปของสปา การใชสมุนไพรในทองถิ่นในทุกสวนของ
รางกาย การออกกําลังกายแบบไทย 
     Principles and practical training of the Thai wisdom application 
in holistic health care with regard to taste; smell; taste Including 
general knowledge in spa, local herb usages in all parts of the 
body, Thai Exercise. 
 
 

3(2-2-5) 
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4753217 
 

สปาฮาลาล 
Halal Spa 
      หลักการและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวยสปาฮาลาลความ
แตกตางระหวางสปาฮาลาลและสปาไทย หลักการทําธุรกิจบริการดานสปาเพื่อ
สุขภาพท่ีสอดคลองกับศาสนาอิสลาม รวมท้ังรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
ฮาลาลท่ีใชในธุรกิจสปา 
       Principles and practical training of health care with Halal Spa. 
The difference between Halal Spa and Thai Spa, principles of doing 
health spa service business in accordance with Islam. Including halal 
cosmetic product forms used in the spa business. 
 

3(2-3-6) 

4753405 
 

เครื่องหอมไทย 
Thai Fragrances 

ความเปนมาและคุณคาของเครื่องหอมไทยท่ีใชในชีวิตประจําวัน       
การเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบในการทําน้ําหอมไทย ข้ันตอนและวิธีทํา
เครื่องหอมไทย การบรรจุและการเก็บรักษาเครื่องหอมไทย ฝกปฏิบัติการทํา
น้ําอบไทย น้ําปรุง น้ําหอม บุหงาดอกไม  

History and value of Thai fragrances used in daily life. Selection 
of raw materials and components to make Thai perfume. Steps and 
how to make Thai fragrances. Packing and storage of Thai spices The 
practice training of scented water, perfume, potpourri flowers. 

 

3(2-2-5) 

4753406 
 

การทําสบู       
Handmade Soap 

ประเภทของสบู อุปกรณ คุณสมบัติสมุนไพรในการทําสบูการเลือกใชสี 
น้ําหอม วิธีคํานวณสูตรสบู ปฏิบัติการทําสบูสมุนไพร และงานศิลปะบนสบู 

Types of soap, accessories, herb property in soap making, the 
choice of perfume color, soap formula calculating method, practice 
action herbal soap and artwork on soap. 

 

3(2-2-5) 

4753407 
 

พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 
Ethnobotany 

สัณฐานวิทยาของพืช สารประกอบสําคัญในพืช หลักการจําแนกพืช
ตามอน ุกรมว ิธาน ชื ่อท องถิ ่น  ชื ่อว ิทยาศาสตร  ความสําค ัญของชื ่อ
วิทยาศาสตร โดยเนนพืชที่มีคุณคาทางยา และการนําไปใชประโยชนที่มีอยู
ในทองถิ่น ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษแหลงพันธุกรรม 
ฟนฟู และการใชประโยชนจากพันธุพืชอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความเช่ือและภูมิปญญาทองถิ่น การขยายพันธุ การเพาะพันธุ การจัดระบบ
ขอมูลและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพืชในทองถิ่นและศึกษาดูงาน 

3(2-2-5) 
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Morphology of plants. Important compounds in plants. 
Principles plant classification according to taxonomy, the 
importance of scientific names focus on medicinal plants and 
local utilization, study biodiversity, conservation of genetic 
resources, restoration and utilization of sustainable plant 
species depond on culture, plant propagation, data organizing 
information systems and learning resources on local plants and 
study tours. 
 

4753408 
 

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 
Environmental Sanitation 
      ความหมาย แนวคิดงานอนามัยส่ิงแวดลอม การจัดการนํ้าสะอาด วิธีการ
จัดการและการควบคุมมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและนํ้าโสโครกจากท่ีอยูอาศัย ชุมชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษส่ิงแวดลอมการควบคุมและกําจัดมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอม การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
ท่ีพักอาศัย การจัดการส่ิงแวดลอม เหตุรําคาญ กฎหมายและมาตรฐานดานอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
       Definitions and concepts of environmental health; management 
of clean water, waste control, pollution management and control, 
insect and rodent control, food sanitation, housing sanitation, 
environmental management, nuisance, laws and standards in 
environmental health. 
 

2(2-0-4) 

4753409 
 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม    
Holistic Health Care 

ความหมายและแนวคิดของการดูแลสุขภาพองครวมปญหาทางดาน
สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ หลักและวิธีการดูแลสุขภาพองครวม หลักการใช
การแพทยทางเลือก 
       Definitions and concepts of holistic health care, health 
problem, health care system, principles and methods of  holistic 
health care, principles of alternative medicine. 
 

3(3-0-6) 

4753410 
 

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 
       หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 
ฝกปฏิบัติการออกกําลังเพื่อสุขภาพ 
      Principles of exercises for health, physical fitness enhancement, 
physical fitness test, sport injury and prevention. Practice exercise 
for Health. 
 
 

2(1-2-3) 
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4753411 
 

ธรรมชาติบําบัด 
Natural Therapy 

ความหมายและประวัติของธรรมชาติบําบัด วิธีการรักษาและสงเสริม
ฟนฟูสุขภาพดวยวิธีการตาง ๆ ตามธรรมชาติมาประยุกตรวมกัน 
       Meanings and history of natural healing. How to maintain 
and promote Health recovery by applying various natural 
methods.  
 

3(3-0-6) 

4753412 
 

ภาษาจีนเพ่ืองานบริการสุขภาพ 
Chinese  for  Health Service  
         การสนทนา คําศัพท สํานวนสําหรับงานบริการสุขภาพและสปา    
ฝกปฏิบัติการสื่อสารสําหรับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 
         Conversation, vocabulary and locution for Health service 
and spa. Practice communication for health service career. 
 

3(2-3-6) 

4753413 
 

ภาษาญ่ีปุนเพ่ืองานบริการสุขภาพ 
Japanese  for  Health Service 

การสนทนา คําศัพท สํานวนสําหรับงานบริการสุขภาพและสปา          
ฝกปฏิบัติการสื่อสารสําหรับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 
       Conversation, vocabulary and locution for Health service 
and spa. Practice communication for health service career. 
 

3(2-3-6) 

4754218 
 

ภูมิปญญาไทยสุขภาพวิถีไทย    
Thai Wisdom Thai Tradition  

  หลักการและวิธีการดูแลสุขภาพตามภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานสุขภาพ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพ   
วิถีชีวิตแบบไทย การกินการอยูอยางไทย อาหารไทย สมุนไพร พืชผัก
พ้ืนบาน การทําสมาธิ และการดูแลสุขภาพตามหลักนาฬิกาชีวิต 

 Principles and methods of health care with thai wisdom, local 
wisdom in health, the use of local wisdom in health care, thai 
health care; thai food; herbs; vegetables; meditation and biological 
clock in health care. 

3(3-0-6) 

4754302 
 

ธุรกิจบริการสุขภาพ 
The Business of Health Care 
        สถานการณ และความสําคัญ โอกาสทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจ
บริการสุขภาพ (ผูสูงอายุ สปา และการนวดเพ่ือสุขภาพ) การสรางโมเดลธุรกิจ
บริการสุขภาพ เทคนิคการดําเนินธุรกิจบริการสุขภาพ รูปแบบและข้ันตอนการ
จัดตั้งธุรกิจบริการสุขภาพ การบริหารทรัพยากร สภาวะตลาดและแนวโนมการ
แขงขันธุรกิจบริการสุขภาพ กลยุทธแนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ
สุขภาพ 

2(2-0-4) 
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       Situation and Importance, Business Opportunities and 
Businesses of Health care (Elderly, Spa and Health Massage), 
health care business model making, health care business 
techniques, forms and procedures for establishing health care, 
resource management, market conditions and competitive 
trends in health care business. Strategies for promoting and 
developing the health care business. 
 

4754303 
 

ธุรกิจออนไลน 
Online Business 
        หลักการการประกอบธุรกิจออนไลน การจัดตั้งธุรกิจออนไลน และ
กระบวนการขายออนไลน รูปแบบและประโยชนของการขายสินคาออนไลน 
การสรางเครื่องหมายการคา การชําระเงิน วิธีการวางแผนธุรกิจออนไลน 
จรรยาบรรณการขายออนไลน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจออนไลน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจออนไลนและฝกปฏิบัติการ     
เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน 
       Principles of online business, establishment of online 
business, online sales process, pattern and benefits of selling 
products online. creating the trademark, payment, online sales 
planning method, etiquette laws related to online business 
information technology and online business communications 
and practical training as an online business entrepreneur. 

2(1-2-3) 

4754404 
 

เครื่องสําอางสมุนไพรไทย      
Thai Herbal Cosmetics 

 ความเปนมาและการใชสมุนไพรไทย ภูมิปญญาไทยของเครื่องสําอาง
สมุนไพรไทย การผลิตเครื่องสําอางสมุนไพรไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และการควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการทําเครื่องสําอางสมุนไพรไทย สําหรับ
ผิวหนา ผม และผิวกาย 

 History and use of Thai herbs; Thai Wisdom of Thai Herbal 
Cosmetics Thai Herbal Cosmetics Production by Sufficiency 
Economy And quality control; Thai Herbal Cosmetics for the 
face and hair and body skin. 

 

3(2-2-5) 

4754414 
 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    
Health Tourism 

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
แหลงทองเท่ียว พฤติกรรมของนักทองเท่ียว ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม
การตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ศึกษา 
ดูงานแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

3(2-2-5) 
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       Concepts, meanings, types and forms of health tourism. 
Tourism attractions behaviors of tourist, health products and 
health tourism activities, business of health tourism, trends in 
health tourism market in national and international levels. 
Observe activities project for  health tourism. 
 

4754415 
 

การนวดเพ่ือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ 
Massage for Health Promotion and Rehabilitation 

การนวดเพื่อการสงเสริมและฟนฟูผูพิการทางการเคล่ือนไหว การนวด
เพื่อการสงเสริมและฟนฟูสําหรับนักกีฬา การนวดเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
เล็ก ขอหามและขอควรระวังในการนวด ฝกปฏิบัติการการนวดเพื่อการสงเสริม
และฟนฟูสุขภาพ 
        Massage for promotion and rehabilitation of the disabled. 
Massage for promotion and rehabilitation of the athletes. Massage to 
promote baby development, restriction and caution in massage 
practical training in massage for health promotion and rehabilitation. 
 

3(2-2-5) 

4754416 
 

วิทยาศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ 
Anti-Aging and Regenerative Science 

วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการดูแลและปองกันสาเหตุตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับความชรา ผลกระทบของความชราท่ีมีตอระบบตาง ๆ ของรางกาย ทฤษฎีของ
ความชราและการฟนฟูสุขภาพ 

Care and prevention science related to aging, aging effects 
on body systems, aging theory and rehabilitation. 

3(3-0-6) 

 

       3.1.5.2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา  

Preparations for Experience Trainning in Health Science and Spa 
การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา ในสถานประกอบการและหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา โดยเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เกี่ยวกับ
การศึกษาสังเกตการณอยางมีสวนรวม ทบทวนองคความรู เน้ือหาภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนการอภิปรายปญหาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา 

Student preparation before field experience training in the 
establishments and agencies of health science and spa, 
participatory observation, knowledge review and practical content 
provide orientation and last orientation detailing the preparation 
for experiences training through. discuss the problem issues of 
health science and spa. suggestions for solution guideline. 
 
 

2(1-2-3) 
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4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Experience in Health Science and Spa 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4754601 การเตรียมฝกประสบการณ 

วิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
หรือ                            7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Pre-requisite: 4754601 Preparations for Experience Trainning 

in Health Science and Spa 
Or                  7003312 Co-operative Education Preparation 

in Health Science and Spa 
ฝกปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ 

สปา ท้ังในภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ อยางเปนระบบ ระยะเวลา     
ไมนอยกวา 8 สัปดาห ทําใหเกิดประสบการณจากการทํางานกอนสําเร็จ
การศึกษา 

Real practice training of health science and spa in 
government, private and state enterprises systematically for 
an period of no less than 8 weeks, equipping students with 
professional experience before they graduation. 
 

6(540) 

7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                            
Co-operative Education Preparation in Health Science      
and Spa 

จัดใหนักศึกษาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา ในสถานประกอบการและหนวยงานดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสปา โดยทบทวนองคความรู เนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ     
จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดการเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา ตลอดจนการอภิปรายปญหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา 

Provide students to prepare for joint-ventures in health 
science and spa. In the establishments and agencies of health 
science and spa, by reviewing the knowledge, theoretical and 
practical content Provide orientation and last orientation on the 
details of preparation for cooperative education. Discuss the 
health science and spa problems. Suggestions for solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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7004312 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา  
Co-operative Education in Health Science and Spa 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
Pre-requisite:  7003312 Co-operative Education Preparation 

in Health Science and Spa 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา

เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงตามท่ีตรงกับ
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา   
16 สัปดาห ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ 
ในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบแนนอน และรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ โดยมีผูนิเทศกงาน    
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลา 
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ      
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 

Practice in a health science and spa workplace as 
employees in relevant positions that student’s field of study 
and abilities in a period of no less than 16 weeks; under 
supervision of an assigned job supervisor from the workplace, 
students take responsibility for a particular role which has a 
systematic evaluation and follow-up process throughout the 
course in order for students to improve themselves and gain 
professional experience before they graduation. 
 

6(640) 

 
หมายเหตุ 

1) หากนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบตามหลักการสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

2) กรณีท่ีนักศึกษาผานการเรียนในรายวิชา 7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา แลวแตไมสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได ในกรณีท่ีไดรับการปฏิเสธจาก
สถานประกอบการไมสามารถหาสถานประกอบการได หรือเหตุใดก็ตามใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไดโดยไมตอง
ลงทะเบียนรายวิชา 4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
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3.2  ช่ือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
    3.2.1  อาจารยประจาํหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/สาขา 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย  วท.ม. 
 พทป.บ. 

 

การแพทยแผนตะวันออก 
การแพทยแผนไทยประยุกต 
 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

2559 
2554 

 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

การแพทยแผนไทยประยุกต 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2556 
2552 

30 30 30 30 30 

3 นางสาววัชราภรณ  
พัทคัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย   วท.ม. 
  วท.บ. 
   

การแพทยแผนไทยประยุกต 
การแพทยแผนไทยประยุกต 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

2556 
2552 

 

30 30 30 30 30 

4 นางฤดีดาว  
ชางสาน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย พย.ม. 
วท.บ. 
 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
การพยาบาลและผดุงครรภ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2542 
2525 

24 24 24 24 24 

5 นางสาวนพมาศ  
รมเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศษ.ม. 
วท.บ. 
 

สรางเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 

 

30 30 30 30 30 
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    3.2.2  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

1. นางสาวมนสิชา  ขวัญเอกพันธุ อาจารย วท.ม. วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี้ 
4.1.1 นักศึกษามีความรูและมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

และสปาจากสถานประกอบการสามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม 

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4.1.3 มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมขององคกรและ

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
4.1.4 มีความคิดสรางสรรค และกลาแสดงออก 
4.1.5 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

 4.2  ชวงเวลา 
  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 540 ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไมนอยกวา 640 ชั่วโมง 

 4.4  สถานประกอบการ พ่ีเล้ียงและอาจารยนิเทศก มีการกําหนดดังนี้ 
4.4.1 สถานประกอบการท่ีรวมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 1) มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 2) กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาท่ีสอดคลองกับ

แนวทางท่ีคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษากําหนด 
 3) ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาและติดตาม

ประเมินผล 
4.4.2 ผูทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง 

 1) คุณสมบัติ 
 1.1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา หรือมี

ใบรับรองผูดําเนินการสปา และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
 1.2) สมัครใจท่ีจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนําและเปนคูคิด (Mentor) ของ

นักศึกษา 
 2) หนาท่ี 

 2.1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
 2.2) เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธและการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 
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4.4.3 อาจารยนิเทศก 
1) คุณสมบัติ 
 1.1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 
 1.2) มีทักษะและประสบการณในการนิเทศก รวมถึงมีคุณลักษณะท่ีเปนแบบอยางท่ีดีแก

นกัศึกษา 
 1.3) ผานหลักสูตรการอบรมการเปนคณาจารยนิเทศก (สําหรับสหกิจศึกษา) 

 2) หนาท่ี 
 2.1) ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
 2.2) รวมมือกับผูทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงในการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ

ของนักศึกษา 
 2.3) ปลูกจิตสํานักใหเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ 
 2.4) เปนแบบอยางท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
 5.1  คําอธิบายโดยยอ 

 นักศึกษาทุกคนตองทํางานวิจัยและตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสปา โดยเนนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม รวมถึงตองจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผลงานวิจัยกอนสําเร็จการศึกษา 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ตองผานการคนควา เขียนเคาโครงวิจัย ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงาน

การวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวตอง
สามารถนําทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาใชในการทําวิจัยได และเปนงานวิจัยท่ีสามารถทําเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5.3  ชวงเวลา 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 5.4  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

งานวิจัยทางเว็บไซต และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางงานวิจัยใหนักศึกษาและ
รูปแบบในการเขียนวิจัย 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํางานวิจัย โดยอาจารยท่ีปรึกษาและประเมินผลจาก

รายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการนําเสนอโครงรางงานวิจัย
และจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจัย โดยมีคณาจารยในสาขาวิชาเปนกรรมการสอบ โดยนักศึกษา 
คณาจารยภายนอกหลักสูตรสามารถรวมฟงได และผลงานดังกลาวตองไดรับการเผยแพรทางวิชาการ
กอนสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ - ปลูกฝงใหนักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

1 . 2  ด านบุ คลิ กภาพและ
ภาวะความเปนผูนํา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนํา
นักศึกษา ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน 
อาทิเชน การวางตัว  การแตงกายและแตงหนา การเจรจาและการสื่อสาร 
การพูดในท่ีสาธารณะ การเขาสังคมและการมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาผูนํานักศึกษาท้ังของ
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

1.3 ดานความ 
รับผิดชอบและการมีวินัย 

- สนับสนุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบผานกิจกรรมการเรียนการสอน
ท้ังภายในหองเรียนและกิจกรรมเสริมภายนอกหองเรียน  

- มีการสรางวินัยของนักศึกษาโดยผานกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การเขา
หองเรียน ตรงตอเวลาอยางสมํ่าเสมอ การทํางานเปนทีม 

1.4 มีจิตอาสา -  การเขารวมกิจกรรมในระดับคณะ / มหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมออกหนวยสุขภาพเคลื่อนท่ี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกสังคม 
1.5 ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
-  ใชภาษาอังกฤษสื่อสารทางดานงานบริการสุขภาพ 
-  ผานเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.6 ความสามารถดานการ
ประกอบอาชีพอิสระและการ
ทํางานในสถานการณจริง 

- จัดใหมีการบูรณาการดานทักษะการบริหารจัดการ รูปแบบตาง ๆ 
ในรายวิชา ท่ีมีภาคปฏิบัติ เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดทักษะท้ังทางดาน
การบริการสุขภาพและสปา จิตบริการท่ีดี ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
การติดตอสื่อสารภายในองคกร การประชาสัมพันธ การเปนผูนํา
และการปรับตัว  

- จัดใหมีการบูรณาการทักษะดานการสื่อสารและดานภาษาอังกฤษใน
แตละรายวิชาท่ีสอน ท้ังสื่อการสอน การบรรยายและรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เพ่ือแกปญหาดวยตนเองเม่ือเผชิญสถานการณจริง 

- จัดประสบการณทางดานธุรกิจ การเปนผูประกอบการ และการทํา
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

- สอบประมวลผลความรูในชั้นปท่ี 4 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
โดยมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
     (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
     (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
     (4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม   
  (1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 

และความซ่ือสัตยสุจริต 
  (2) ประยุกตการสอนโดยยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจําวันที่เกิดจาก

การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
      (3) ฝกเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน เชน ระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียน
ตรงตอเวลา การแตงกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
      (4) อาจารยผูสอนปฏิบัติตนโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 

 (5) ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 
    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
      (1) อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาท้ังกอนและ
หลังเรียน 
      (2) อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน 
      (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
      (4) ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนําเสนอหนาช้ันเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมตางๆ  
  2.1.2 ดานความรู 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
        (1) มีความรูความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
          (2) มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังความเขาใจ
หลักการประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวางบุคคล 
และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ 
          (3)  สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความตองการ
จากแหลงท่ีหลากหลาย 
        (4)  มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริงเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาตนเองท้ังรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
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            (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถ
บูรณาการความรูในศาสตรท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 
       (6) ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน อันจะนําไปสูการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 
 2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       (1) เนนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนเปนหลัก 
      (2) ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
      (3) ใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
      (4) เนนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ 
      (5) สามารถสืบคนสารสนเทศใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความ
ตองการ 
      (6) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 
      (7) บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอยางประกอบ ใหนักศึกษา
นําเสนอความคิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 
      (8) มีความรูความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปน
พ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
   2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
        (1) อาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน เชน ความตั้งใจ ความเอาใจใส การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
        (2) ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายใหทําแบบฝกหัด การสอบยอยสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 
        (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
        (4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุม 

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
      2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    (1) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือ
ใชแกปญหาโดยมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ    
    (2) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพ
อนาคต และกําหนดแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิด
เพ่ือการพัฒนาตนเอง  
      (3) มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไข
ปญหาอยางบูรณาการ 

  (4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 
   2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    (1) เนนใหนักศึกษาฝกสังเกต ฝกการตั้งคําถาม ฝกการคิดใน
หลากหลายรูปแบบ 
    (2) เนนการสอนท่ีมีการประยุกตใชความคิดในรูปแบบตาง ๆ  
    (3) จัดกิจกรรมการสอนท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชความคิดรวมกัน  
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   (4) สอดแทรกตัวอยางท่ีเกิดจากการมีทักษะทางปญญาในการแกไขปญหา 
    2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
         (1) สังเกตพัฒนาการ การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ความสนใจ ความตั้งใจ
ในการแสวงหาความรู 
         (2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งคําถาม หาคําตอบ และแนวทางแกไขปญหา 
         (3) อาจารยจัดสอบเพ่ือประเมิน 

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเขาใจ
และรูถึงคุณคาความแตกตางทาง วัฒนธรรม ท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

   (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 
   (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบ 
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 
(5) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทใน

สังคมตางๆ 
(6) มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร  

   2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกใหมีการทํางานรวมกันระหวาง
นักศึกษา 

(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณภาคสนามโดยใหนักศึกษาแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

(3) สอนเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ
ท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

(4) สอนเรื่องการชวยเหลือและการมีน้ําใจตอผูอ่ืน 
(5) สอนเรื่องการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และทักษะในการแกปญหาใน

การทํางานเปนกลุม 
     2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน 
(2) ประเมินการสรางความรวมมือและการใหความรวมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 
(3) ประเมินความรับผิดชอบตอการแกไขปญหาตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนระหวางจัดกิจกรรม 
(4) แบบฝกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและ
ประยุกตใชบนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

(2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
อยางถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกตางกัน 

(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอชีวิต
และสังคม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการ
ประมวลผลและวิเคราะหบนหลักการทางวิชาการได 

(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณโลกปจจุบัน 

 2.1.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิด
วิเคราะหแกไขปญหาและสามารถถายทอดกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) จัดการเรียนการสอนโดยใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 

 (3) สอนเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

 (4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาในบริบทท่ีแตกตาง 
 (5) มอบหมายใหศึกษาคนควา และทํากิจกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 
 (6) แนะนํานักศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยปรึกษากันได ถามผูสอนได 

และศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได 
  2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการวิเคราะหแกไขปญหา

ระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
(2) ประเมินผลจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใช

ใหเกิดประโยชน 
(3) ประเมินผลจากทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 
(4) การนําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
(5) แบบฝกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(6) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เ พ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผู อ่ืน          

ในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาจะตองพยายาม
สอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ท้ัง 5 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     
ไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา 

 1) มีความซ่ือสัตยสุจรติ 
 2) มีระเบียบวินัย 
 3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 5) มีจิตสาธารณะ 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

2) มีขอตกลงท่ีชัดเจนระหวางการเรียนการสอน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและ
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานภายในเวลาท่ี
กําหนด 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจในคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4) จัดกิจกรรมระหวางการเรียนการสอนท่ีเปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงการ
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ การมีเมตตา กรุณา และ
ความเสียสละ 

5) ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง ผูสอนสรุปและฝากขอคิดเก่ียวกับ
จริยธรรมและคุณธรรมดานตางๆ ท่ีเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาซึมซับสิ่งท่ีดีงามอยางสมํ่าเสมอ 
 2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน ท่ีเก่ียวของทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงการมีสัมมาคารวะ 

2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
อยางตอเนื่อง 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบตอการเรียน การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและครบถวน และการรวมกิจกรรมในชั้น
เรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ 

4) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย การสอบกลางภาคการศึกษา
และการสอบปลายภาคการศึกษา 

5) นักศึกษาประเมินตนเอง 
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 2.2.2 ดานความรู 
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรู เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษา 
ตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

 1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
2) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาท่ีจะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรู ใหม

โดยเฉพาะอยางยิ่งด านวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
 4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) กําหนด/วางแผนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู ในรายละเอียดรายวิชา 
2) ชี้แจงทําความเขาใจรายวิชากับนักศึกษากอนเรียน 
3) มีการสอนหลายรูปแบบท้ังหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให

เกิดองคความรู สอนเนนนักศึกษาเปนสําคัญใชกิจกรรมท่ีกระตุนความคิด วิเคราะห สังเคราะหความรู 
ฝกการแกปญหาอยางมีระบบ  โดยบูรณาการศาสตรสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม และฝกใหนักศึกษาแกปญหา 

4) ใหนักศึกษาสะทอนความคิด ความรูสึก เก่ียวกับความรูท่ีไดรับ และ
คุณคาของศาสตรตาง ๆ ท่ีจําเปนในการเรียนรู และการดํารงชีวิต 

5) จัดหาวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรหรือคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามโอกาสอันควร การนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมกับรายวิชา
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากสภาพจริง 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1) ตรวจประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 2) การสังเกตการณการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม

ในชั้นเรียน และปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 3) ตรวจประเมินผลจากผลการสอบยอย ผลสอบกลางภาคและปลายภาค 
 4) ตรวจประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพไดเม่ือจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาในขณะท่ีเรียน ซ่ึงอาจารยผูสอน
จะตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมา และสาเหตุของปญหาวิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิด
ดวยตนเอง  ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอน เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางปญญาดังนี้ 
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1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

2) นําความรู ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไปประยุกตกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3) มีความใฝรูความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูล    
ตาง ๆท่ีหลากหลายไดอยางถูกตองและเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรียน 
 2) การสอนโดยเชื่อมโยงระหวางหลักการและทฤษฎีกับสถานการณท่ีเก่ียวของ 
 3) ฝกใหนักศึกษาเรียนรูและสะทอนผลการเรียนรูในหลักการตามเนื้อหาท่ี

เรียน และฝกประเมินตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลหลากหลายแหลง สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา 
โดยกําหนดประเด็นปญหาและสถานการณท่ีเก่ียวของ แบงกลุมนักศึกษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น และ
ระดมสมองหาแนวทางการแกไขปญหา 

4) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะห สังเคราะหดวยเหตุผล และ         
มีวิจารณญาณ 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินจากการตอบปญหา และการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
2) ประเมินจากการสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา 
4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง การสังเกตพฤติกรรมทาง      

ปญญาของผู เรียน ตั้งแต ข้ันสังเกตตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา 
ตามลําดับ 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

        นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจัก   
มากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน รวมถึงคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา 
ดังนั้นความสามารถท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับกลุมบุคคลตางๆ จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารย  
ผูสอนจะตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหกับนักศึกษาในระหวางท่ีสอนวิชา 
หรอือาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ 

 1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี 
 2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 1) ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรยีน 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาไดรวมคิด รวมวิเคราะห รวมอภิปราย 

และรวมมือกันทํางานเปนกลุมตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย มุงเนนการสรางทักษะความเปนผูนําและ 
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ผูตามท่ีดีมีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธระหวางบุคคล การปรับตัวและยอมรับความแตกตาง
ของคนในสังคม  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สังเกตความรวมมือในการทํางานเปนกลุม พฤติกรรมการรวม
กิจกรรมในการเรียน 

 2) วัดผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
 4) การสังเกตการณการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย การรวมกิจกรรม

ในชั้นเรียน และปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือนํามาใช

แกปญหาและศึกษาคนควาการวิจัยไดอยางเหมาะสม 
2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพและสปาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือ

การคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวม  

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
 2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใขเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรียน 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนใชขอมูลเชิงตัวเลข และ

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในสาขาวิชาเอก เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจปญหาและเชื่อมโยง
กับหลักการหรือทฤษฎีอันเปนแนวทางสูการแกปญหาตาง ๆ  

 3) สงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและมอบหมายงาน/ปญหา
ใหนักศึกษาฝกวิเคราะหและแกปญหา ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและนําเสนอดวยสื่อท่ี
เหมาะสม วิเคราะหขอมูล และนาํเสนอดวยสื่อท่ีเหมาะสมกับขอมูล 

 4) สงเสริมทักษะการคนควาขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการ ฝกการนําเสนอผลงานโดยเนนความสําคัญ
ของการใชภาษา และบุคลิกภาพ 

 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติใน
การศึกษาคนควา สืบคน   ขอมูลทางวิทยาศาสตร โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือ
นํามาวิเคราะห อภิปรายรวมกัน 
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 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) วัดผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 2) ประเมินจากศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย บุคลิกภาพ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  
 3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด ความเขาใจ

ผานสื่อเทคโนโลยีแบบตาง ๆ 
 

3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)   
 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
    (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต โดยมีความพอเพียง
เปนฐานในการดําเนินชีวิต 
   (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
    (4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2. ดานความรู 

 (1) มีความรูความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

  (2) มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังความเขาใจหลักการ
ประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวางบุคคล และ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

  (3) สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความตองการจากแหลงท่ี
หลากหลาย 

  (4) มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริงเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาตนเองท้ังรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

  (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู 
ในศาสตรท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

  (6) ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมข้ึน อันจะนําไปสู
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

3. ดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรคโดยมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ    
(2) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ

กําหนดแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิดเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง 
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(3) มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหาอยาง
บูรณาการได 

(4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมในการแกปญหา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเขาใจ

และรูถึงคุณคาความแตกตางทางวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 
   (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 
   (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่และ

ความรับผิดชอบ 
   (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 
   (5) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทในสังคมตาง ๆ  
   (6) มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

   5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใชบน

พ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
  (2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกตางกัน        
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอชีวิตและสังคม 
(4) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ

วิเคราะหบนหลักการทางวิชาการได    
(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก

ปจจุบัน 
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  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข  การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน                          
GESL103 รูใชภาษาไทย                          
GESL104 เฮฮาภาษามาเลย                          
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          
GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน                          
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี                             
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          
กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษยกับความงาม                          
กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม                          
GESS302 ทองถิ่นของเรา                          
GESS303 อาเซียนรวมใจ                          
GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                          
GESS305 เจาสัวนอย                          
GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี                           
กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติ                          

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับส่ิงแวดลอม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักคนควาขอมูล                          

GESC406 รูทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน                          
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3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 3.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซ่ือสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5) มีจิตสาธารณะ 

3.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร

สขุภาพและสปา 
4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
2) นําความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไปประยกุตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 
3) มีความใฝรูสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลายได

อยางถูกตองและเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
3.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

3.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือนํามาใชแกปญหาและศึกษาคนควา  

การวิจัยไดอยางเหมาะสม 
2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพและสปาไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใชรปูแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสม

และจําเปน 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวเิคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. กลุมวิชาแกน     
 

              

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                    

4751101 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4751103 เคมีพ้ืนฐานสาํหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4751104 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสาํหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา     
 
 

              

4752106 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4752107 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน                   
 

   2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                     

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ                    

4751105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย                    

4751201 พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ                    

4751202 การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย                    

4751203 การดูแลผิวหนาและผิวกาย                    

4751204 สุคนธบําบัดและการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพ                    

4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางดานสุขภาพ                    

4752108 ปญหาสุขภาพและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4752205 พ้ืนฐานการนวดไทย                    

4752206 หัตถศาสตรบําบัด                    

4752207 เภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา                    

63 
 

 
 

 
 

มคอ.2 



 
 

มคอ.2  
64 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวเิคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4752208 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ                    

4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ                    

4752402 จิตวิทยาการบริการ                    

4753209 การนวดนํ้ามันตะวันตก                    

4753210 การนวดเพ่ือสุขภาพและสปา                    

4753211 การตั้งสตูรตาํรับเครื่องสําอาง    
 

                  

4753212 ผลติภณัฑทางดานสุขภาพ                     

4753403 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการเพ่ือสุขภาพ                    

4753501 สถิติและระเบียบวิธีวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4753502 สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

4754503 วิจัยดานวิทยาศาสตรสขุภาพและสปา                    

2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                    

4753213 ความฉลาดทางดานสุขภาพ                    

4753214 การนวดไทยสปอรต                    

4753215 การนวดกระชับสัดสวน                     

4753216 สปาไทย                    

4753217 สปาฮาลาล                    

4753405 เครื่องหอมไทย                    

4753406 การทําสบู                    

4753407 พฤกษศาสตรพ้ืนบาน                    

4753408 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม                    

4753409 การดูแลสุขภาพแบบองครวม                    

4753410 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                    

4753411 ธรรมชาติบําบัด                    
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวเิคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4753412 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการสุขภาพ  
 

                 

4753413 ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานบรกิารสุขภาพ                    

4754218 ภูมิปญญาไทยสุขภาพวิถีไทย                      

4754302 ธุรกิจบริการสุขภาพ                    

4754303 ธุรกิจออนไลน                     
 

4754404 เครื่องสําอางสมุนไพรไทย                    

4754414 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ                    

4754415 การนวดเพ่ือการสงเสรมิและฟนฟูสุขภาพ                    

4754416 วิทยาศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ                    

2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                    

 แบบท่ีหนึ่ง ฝกประสบการณวิชาชีพ                    

4754601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
             ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

                   

4754602 การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

 แบบท่ีสอง สหกิจศึกษา                    

7003312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
             ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

                   

7004312 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา                    

 

65 
 

 
 

 
มคอ.2 



 
มคอ.2  66 

 

4. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเพ่ือส้ินปการศึกษา 
 

ป ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 
1 1.1 ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรทางการแพทย 

1.2 ความรูพ้ืนฐานทางดานงานสปาเพ่ือสุขภาพ  
1.3 ความรูดานการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 
1.4 ความรูดานกฎหมายดานสุขภาพ 

2 2.1 ความรูดานการนวดไทยและการนวดเทาเพ่ือสุขภาพและสามารถปฏิบัติได  
2.2 ความรูและสามารถประเมินสุขภาพเบื้องตนได 
2.3 ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตบริการเพ่ืองานสุขภาพและสปา 
2.4 ประยุกตใชสมุนไพรและพืชในทองถ่ินมาใชในงานดานสุขภาพและสปา 

3 3.1 ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการการนวดน้ํามันตะวันตกได   
3.2 ความรูพ้ืนฐานในการตั้งตํารับและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  
3.3 ความรูในการใชภาษาตางประเทศในการสนทนาและสื่อสารในงานบริการดานสุขภาพและสปา 
3.4 ความรูการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 

4 4.1 เปนผูใหบริการท่ีดี สามารถปฏิบัติหนาท่ีเสมือนเปนผูใหบริการในสถานประกอบการจริง มีความ
รับผิดชอบสูงมากตอหนาท่ีการงานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
4.2 ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สนทนา ในสถานประกอบการได 
4.3 ทําวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการศึกษาดานสุขภาพและงานบริการ 
4.4 พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและสปา 
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มคอ. 2  

หมวดที ่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
1.1  ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดับคะแนน         ความหมาย คาระดับคะแนน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ด ี(Good) 3.0 
 C+ คอนขางดี (Fairy Good) 2.5 
 C พอใช (Fair) 2.0 
 D+ ออน (Poor) 1.5 
 D ออนมาก (Very poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0 

1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนนกําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้ 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

P  (Pass) ผาน 
F   (Fail) ไมผาน 

         ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนนและวิชาท่ีไดผลการประเมิน F 
นักศึกษาตองลงทะเบียนใหมจนกวาจะสอบผาน 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
      2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
     2.1.1.1 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ รายละเอียดของ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบ มคอ.4 ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคเรียนกอนเปดภาคเรียน และมี
กรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผล  
การเรียนรูใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากขอสอบ รายงานหรืองาน
มอบหมาย และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาจากการทํากิจกรรมการเรียนรู หรือประเมินจากงานอ่ืน ๆ    
ท่ีมอบหมายของรายวิชา   

2.1.1.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 หรือ
รายงานผลการดําเนินการของฝกประสบการณวิชาชีพ ตามแบบ มคอ.6 และมีการประเมินผล วิเคราะหผล 
เพ่ือนําไปปรับปรุง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา ในภาคเรียนตอไปท่ีเปดสอน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
2.1.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามควบคุมการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

โดยมีกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

2.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร   
ตามแบบ มคอ.7 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา และนําผลการประเมินจากรายงานมาพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการ 
การเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู และเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูล     

หาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการตามเกณฑของ สกอ. การเก็บขอมูลจะดําเนินการหาคาทางสถิติดังตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการ  
งานอาชีพ 

2.2.2 สํารวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา  
ท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร  
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      3.1 ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 3.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต 2.00 ข้ึนไป ไมมีผลการเรียนตกในรายวิชา
บังคับ และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.3 นักศึกษาจะตองไมมีพันธะใด ๆ ตอมหาวิทยาลัย 
 3.4 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการเรียนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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มคอ. 2  

หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 

 1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักเกณฑให
อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยในมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัด      
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล         
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 1.3 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนของอาจารยใหม 

 1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมทําการศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือ
หลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัดเพ่ือทดลองสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

 1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางดานการจัดการเรียน
การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยดานการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยไดผลิตผลงานทางดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนําเสนอผลงาน  

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอ ปละ 1 เรื่อง 
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.2.4 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศในระดับท่ีสูงข้ึน โดยกําหนดเปนแผน 

การศึกษาท่ีชัดเจน 
2.2.5 สงเสริมใหอาจารยผานการอบรมการเปนอาจารยท่ีปรึกษาและมีชั่วโมงโฮมรูมในตารางเรียน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบโดย
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี ้
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

1. กํ า กั บ ค ว บ คุ ม จํ า น ว น อ า จ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรจะตองมีไมนอยกวา  
5 คน และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได 
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. กํากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

3. สงเสริม ติดตามใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 
5 ปยอนหลัง ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ทําหน า ท่ี ในการบริหารหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอน โดยการวางแผน 
ติ ดต าม  ทบทวน  การ ดํ า เนิ น ง าน
หลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ไมนอยกวา 5 คน  

2. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือดํารง
ตํ า แห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ไ ม ต่ํ า ก ว า     
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรง
หรือสัมพันธท้ัง 5 คน 

3. อาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
มีผลงานทางวิ ชาการในรอบ 5 ป
ยอนหลังไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4. หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยตามความกาวหนา 

 

2. บัณฑิต 
 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

ประเ มินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ท่ีระบุไวใน มคอ.2 ตามผล การเรียนรูท้ัง 
5 ดาน โดยประเมินความพึงพอใจจาก 
ผูใชบัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตรเฉลี่ย  
ไมนอยกวา 3.51 

2 .2  การได งานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

สํารวจเ ก็บขอมูลการมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน   
1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 
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3. นักศึกษา 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษาและ
การ เตรี ยมความพรอม
นักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับ
นักศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของ     
ผูเขาศึกษา 

2. หลั กสู ตรกํ าหนดเกณฑ ท่ี ใช ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 

3. หลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ดําเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมทางการเรียน  

5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพรอม
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของหลักสูตร 

2. ไ ด นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ค ว า ม พ ร อ ม        
ในการเรียนรู 

 

3 . 2  ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารย     
ท่ีปรึกษา 
1. ห ลั ก สู ต ร มี ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า ร ดู แ ล

นักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการดูแล

การให คําปรึกษาทางวิชาการและ     
แนะแนวแกนักศึกษา 

3. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
ในการคัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษาของ
หลักสูตร และการใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต  

 
 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงข้ึน 
2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเปนไปตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า          
ไมนอยกวา 4.00 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกําหนดทักษะของ

นักศึกษาแตละช้ันป เพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในแตละช้ันป โดยจัดทําเสนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

3. ห ลั ก สู ต ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

4. หลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แก ไขกระบวนการพัฒนาศั กยภาพ
นักศึกษา 

 
 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะท่ี
จํา เปนต อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
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4. อาจารย 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
4.1  การบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า
อาจารย 

ระบบการรับและแตงตั้ งอาจารย
ประจําหลักสูตรและระบบการบริหาร
อาจารย 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ    

กา รแต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย ป ร ะจํ า
หลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดทําแผนอัตรากําลัง
อาจารย และแผนพัฒนาตนเอง
ของอาจารย 

3. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การรับและการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร 

4. หลักสูตรนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการ
รับและการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 
 

1. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความ
เหมาะสมทางดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการ 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน 
 ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความ พึงพอใจของอาจารยประจํ า

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรไมนอยกวา 
4.00  

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
1. หลักสูตรทําแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย ท้ังดานคุณวุฒิ การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตร ท่ี
สอน วิจัย การจัดการการเรียนรู 

2. หลั ก สู ต ร มี ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า ร
สงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3. หลั กสู ตรติ ดตามการ พัฒนา
ตนเองของอาจารยใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาตนเอง และติดตาม
การรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย 

4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตรนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย 

 
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความ

เหมาะสมทางดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการ 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1. หลั กสู ต รตั้ ง คณะกรรมการ พัฒนา
หลักสูตรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีการศึกษาความเปนไปได 
ในการปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก นักศึกษา บัณฑิต ผูใช
บัณฑิตและนักวิชาการ 

3. ศึกษาสถานการณภายนอกหรือการพัฒนา
ท่ีจําเปนเพ่ือนํามาพิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. หลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตร 
และรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) นํามาพิจารณาใน 
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

5. กํ าหนดผลการเรี ยนรู ท่ี คาดหวั ง ให
สอดคลองกับหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู 

6. กําหนดโครงสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม
และทันสมัย 

7. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ    
ปรับปรุงหลักสูตร 

8. หลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
ประเทศ 

 

5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจั ด 
การเรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกําหนดอาจารยผูสอน
ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. หลักสูตรดําเนินการพิจารณาประชุม 
มคอ.3 สําหรับตรวจสอบการวางแผน 
การสอน เครื่ อ ง มื อในการวั ดการ
ประเมินผลทักษะการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 
ใหมีความสอดคลองกับมคอ. 2 และ
ติดตามการปรับปรุง มคอ.3 ใหเปนไป
ตามแผนการปรับปรุงท่ีระบุใน มคอ.5  

3. หลั กสู ต รป ระชุ มติ ด ตาม  มคอ . 3           
วาอาจารยผูสอนดําเนินการสอน และ
วัดผลประเมินผล เปนไปตามแผน   
การสอนหรือไม  

1.  อาจารยผู สอนมีความรู  และมี 
ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. ผูเรียนมีคุณภาพ ตามผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
4. นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนแตละ

รายวิชาผานระบบของมหาวิทยาลัย  
5. อาจารยผูสอนดําเนินการรายงานผล  

การสอน มคอ.5 
6. หลักสูตรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามทักษะ 5 ดาน ท่ีระบุไว
ใน มคอ.3  

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน   
การสอน 

8. หลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการการวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 1. หลักสูตรดําเนินการพิจารณา มคอ.3    
เพ่ือตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะ
การเรียนรูท้ัง 5 ดาน มีความเหมาะสม
หรือไม 

2. หลักสูตรทวนสอบขอสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของเกรด 
4. สงเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นั ก ศึ กษา ประ เ มิ นผู ส อน ใน เ รื่ อ ง

เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการประเมิน

ผูเรียน 
7. หลักสูตรนําผลการประเมินกระบวนการ 

การประเมินผูเรียนมาปรับปรุง 

1. มีการประเ มินผลการเรียนรู     
ท่ีนาเชื่อถือ 

2. ผลการประเมินผลการเรียนรู
นาเชื่อถือ 

3. มีขอ มูล ท่ีช วย ใหผู สอนนํา ไป
พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ก า ร เ รี ย น       
การสอน 

4. มี ข อ มู ล ท่ี ช ว ย ในการ พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75  
 

มคอ. 2  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
6.1  สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู 

1. หลักสูตรทําการสํารวจความตองการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ
นักศึกษา 

2. หลักสูตรนําผลการสํารวจมาวิเคราะห
เ พ่ื อ จั ด ลํ า ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีไมเพียงพอ 

3. จัดทําคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพ่ือของบประมาณ 

4. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
ราชการ 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซ้ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และวิเคราะหผลการประเมินความ   
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

7. หลั กสู ต รนํ า ผลการประ เ มิน ท่ี ไ ด       
มาปรับปรุง 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเพียงพอ 
และพรอมใชงาน 

2. มีสิ่ งสนับสนุนการเรียนท่ีทันสมัย    
ทันเทคโนโลยี  และสารสนเทศใน
ปจจุบัน 

3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ไมนอยกวา 4.00 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80   

มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3  
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ 
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดํ า เนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน 
ใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)  
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7      
ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา    
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
 
เกณฑประเมิน 
  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ       
(ตัวบงชี้ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย     
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนํา

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวง

ของการเรียนแตละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการ หรือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 อาจารยผูสอนทราบผลการประเมินทางอินเตอรเน็ตผานระบบการบริการศึกษา             

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา (ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดท่ี 7 ขอ 7 
และตามมาตรฐาน TQF)  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรงุรายวิชา 
     จากการรวบรวมขอมูลและการประเมินการสอนของอาจารย กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชา 

สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสราง
ของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
     การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับถือเปนการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร ซ่ึงจะทํา 

ทุก 5 ป เม่ือครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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4.2.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะและปญหาท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือทําการปรับปรุงหลักสูตรรวมท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและ

ใหขอเสนอแนะ 
4.2.3 นําหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก ค 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

(ตามเกณฑมาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและ

ประสบการณการสอน 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  1    นางสาวณฐวรท  บุญรัตนา 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.(การแพทยแผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 
ปริญญาตรี พทป.บ.(การแพทยแผนไทยประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2554 

 
บทความงานวิจัย 

ณฐวรท บุญรัตนา, วิจิตรา อมรวิริยะชัย, เกรียงไกร บรรจงเมือง และกมล เนตินานนต. (2558).           
การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวจากข้ีพราไฟ (ฟกขาว) ของชุมชนตําบลพนมวังก. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 25. 10-12 มิถุนายน 2558 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา. 6 หนา, 1178-1183. 

ณฐวรท บุญรัตนา, วิจิตรา อมรวิริยะชัย, เกรียงไกร บรรจงเมือง และกมล เนตินานนต. (2559).           
การพัฒนาโลชันฟกขาวในชุมชน ตําบลพนมวังก อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม” ครั้งท่ี 26. 
26-27 พฤษภาคม 2559 โรงแรม บุรีศรีภู บูติก สงขลา. 7 หนา, 1278-1284. 

ธนพร อิสระทะ, กชกร สุขจันทร อินทนูจิตร, วัชราภรณ พัทคัน, ณฐวรท บุญรัตนา และเยาวลักษณ    
เตี้ยนวน. (2560). การเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพอกเขาสมุนไพรตอการลดอาการอักเสบ
ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ครั้งท่ี 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560 The 1st National 
Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge 
Transformation towards Thailand 4.0 7-8 ธันวาคม 2560. อาคารศูนยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู (M Square) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย. 4 หนา, ATM-20: 1-4. 

 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)   
 1. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  
 2. พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย 
 3. ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
 4. อาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 5. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 6. การสื่อสารและการประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2  116 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับท่ี  2    นางสาวธนพร  อิสระทะ 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.(การแพทยแผนไทยประยุกต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2556 
ปริญญาตรี วท.บ.(การแพทยแผนไทยประยุกต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 

 

บทความงานวิจัย 
ธนพร อิสระทะ, กชกร สุขจันทร อินทนูจิตร, วัชราภรณ พัทคัน, ณฐวรท บุญรัตนา และเยาวลักษณ     

เตี้ยนวน. (2560). การเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพอกเขาสมุนไพรตอการลดอาการอักเสบ
ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ครั้งท่ี 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560 The 1st National 
Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge 
Transformation towards Thailand 4.0 7-8 ธันวาคม 2560 อาคารศูนยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู (M Square) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย. 4 หนา, ATM-20: 1-4.  

เยาวลักษณ เตี้ยนวน, คันธมาทน  กาญจนภูมิ, ชัดเจน จันทรพัฒน และธนพร อิสระทะ. (2560).       
ความชุกและปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเครียดของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง      
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรสุขภาพ    
ครั้งท่ี 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560 The 1st National Conference 
on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge Transformation 
towards Thailand 4.0 วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560. อาคารศูนยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
(M Square) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย. 10 หนา, PH-6: 1-10. 

. 
 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)   
1. ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
2. นวดไทย 
3. การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
4. วิเคราะหการคิด 
5. ประชากรศึกษาเพ่ืองานสาธารณสุข 
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มคอ. 2  

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  3  นางสาววัชราภรณ  พัทคัน 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.(การแพทยแผนไทยประยุกต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2556 
ปริญญาตรี วท.บ.(การแพทยแผนไทยประยุกต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 

 

บทความงานวิจัย 
ธนพร อิสระทะ, กชกร สุขจันทร อินทนูจิตร, วัชราภรณ พัทคัน, ณฐวรท บุญรัตนา และเยาวลักษณ    

เตี้ยนวน. (2560). การเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพอกเขาสมุนไพรตอการลดอาการอักเสบ
ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ครั้งท่ี 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560 The 1st National 
Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge 
Transformation towards Thailand 4.0 7-8 ธันวาคม 2560 อาคารศูนยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู (M Square) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย. 4 หนา, ATM-20: 1-4.  

 
ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)   

1. ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
2. นวดไทย 
3. การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
4. วิเคราะหการคิด 
5. สังคมวิทยาการสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ.2  118 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  4  นางฤดีดาว  ชางสาน 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 
ปริญญาตรี วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525 

 

บทความงานวิจัย 
เทพกร พิทยาภินันท, ฤดีดาว ชางสาน และสมมาศ วิไลประสงค. (2559)  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับ

 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 19(2) (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559): 9 หนา, 89-97. 

 
ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)   

1. การพยาบาลเบื้องตน  
2. โรคเด็กและการปองกัน  
3. ยาและสารเสพติด  
4. การสาธารณสุข  
5. การปฐมพยาบาล  
6. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ  
7. สุขาภิบาลอาหาร  
8. สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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มคอ. 2  

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  5  นางสาวนพมาศ  รมเกตุ 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท ศษ.ม.(สรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550 
ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตรสุขภาพ 

(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 
สถาบันราชภัฏสงขลา 2543 

 

บทความงานวิจัย 
นพมาศ รมเกตุ, นริสรา ศรีนุน, สาลิณี, บัวอานนท และอัยลดา หมาดเส็น. (2561). พฤติกรรมการดูแล

สุขภาพชองปากของผูปกครองในเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปลขณะอยู ท่ีบาน. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัยประชาช่ืน ครั้งท่ี 4. 27 เมษายน 2561 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  
พระนครศรีอยุธยา. 8 หนา, 343-350.  

นพมาศ รมเกตุ, นริสรา ศรนีุน, สาลิณี บัวอานนท และอัยลดา หมาดเส็น. (2561). ความรูของผูปกครอง 
เก่ียวกับโรคเหาและผลการกําจัดเหาดวยผลมะกรูดในเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองเปล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 1. 31 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช. 8 หนา, 300-307.  

 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)   
1. การสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 
2. อาหารและโภชนาการเบื้องตน 
3. การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
4. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
5. การสงเสริมสุขภาพ 
6. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
7. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ  
8. การดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
9. อนามัยครอบครัว 
10. หลักและวิธีการสุขศึกษา 
11. การบริบาลศึกษา 
12. โภชนาการเด็ก 
13. สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
14. สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก 


