รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รัหสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25401571101246
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Community Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก
ไมมี

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Science (Community Health)
B.Sc. (Community Health)

4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นชอบใหเสนอ
หลักสูตรตอสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการสาธารณสุขประจําสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
ทั้งปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น/สถานประกอบการอื่นๆ
2. ประกอบอาชีพอิสระดานการบริการสุขภาพ เชน ตัวแทนบริษัทจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป
เลขประจําตัวประชาชน
1. นายอวิรุทธ สิงหกุล
M.PH. (Public Health)
จุฬาลงกรณ
2556
อาจารย
มหาวิทยาลัย
ภ.บ. (เภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
มหาวิทยาลัย
2547
เกียรตินิยมอันดับสอง
ขอนแกน
2. นายทวี ดํามินทร
ส.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
อาจารย
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา 2549
3. นางสาวชมพูนุช
สุภาพวานิช
อาจารย

Ph.D. (Population Health)
M.Sc. (Public Health)
พย.บ.(พยาบาลศาสตร)

4. นางอัญชลี พงศเกษตร
อาจารย

5. นางสาวซูฮัยลา
สะมะแอ
อาจารย

M.Sc. (Environmental
Toxicology, Technology and
Management)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม)

University of
Manchester,
ประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา
Asian Institute of
Technology

2545
2539

มหาวิทยาลัยมหิดล

2540

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2555

2547

2552
2548
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยน
เร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่
จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให
กาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี
ใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาใน
หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองปรับใหเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ในระดับประเทศ รวมทั้งการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ความเปน โลกาภิ วั ต น ของสั ง คมในป จ จุ บั น ทําให ป ระชากรไทยได สั มผั ส กับ วิ วั ฒ นาการ
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมสากลอยางมากมาย พบวาสถานการณดานวิถีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
ประชากรสูงอายุและผูเจ็บปวยเรื้อรังมีจํานวนมากขึ้น ปญหาที่พบสวนใหญเปนปญหาภาวะโรคเรื้อรัง
และโรคที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ดานโครงสรางประชากรผูสูงอายุพบวาปจจุบันประเทศไทย
(19 กันยายน 2557) มีประชากร 64.9 ลานคน มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป เทากับ
10.02 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 15.4 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรของประเทศ
ไทยที่ผานมา พบวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนลําดับ และคาดการณวาในป 2568 ประเทศ
ไทยจะมีผูสูงอายุเกินกวารอยละ 20 (14.4 ลานคน ) ซึ่งเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ปญหาสุขภาพ
ของผูสูงอายุพบวา โรคที่ทําใหผูสูงอายุเพศชายสูญเสียสุขภาวะ 5 อันดับแรก ไดแก โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และโรคมะเร็งตับ สวนเพศหญิง ไดแก
โรคหลอดเลื อดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลื อดหั ว ใจ สมองเสื่ อม และโรคซึมเศร า สํ าหรั บ
อุบัติการณโรคหรืออาการเรื้อรังที่พบบอยในผูสูงอายุไทย โดยการตรวจรางกาย 5 อันดับแรก ไดแก
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โรคความดันโลหิตสูง กลุมอาการเมตาบอลิค โรคอวนลงพุง ภาวะอวน และโรคขอเสื่อม ตามลําดับ
กอปรกับ พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการกําหนดบทบาทของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ชัดเจนขึ้น ทําใหความตองการบุคลากรที่มีสมรรถนะในดานสาธารณสุขเพื่อสงเสริม
สุขภาพ ดูแลสุขภาพ ปองกันความเจ็บปวย และการฟนฟูผูสูงอายุและผูเจ็บปวยเรื้อรังในชุมชนสูงขึ้น
เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขใหตอบสนองตอปญหาของสังคมไดอยางเหมาะสม จึงไดมีการปรับปรุง
หลักสูตร และปรับชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลั กสู ต รจํ าเป น ต องพัฒ นาให ไดมาตรฐาน เพื่อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงที่
รวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการบริการสุขภาพ
ในบริบทของสังคมที่แตกตาง ทั้งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการขยายตัว
ดานบริการสุขภาพภายในประเทศ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะผานกระบวนการเรียนรูที่ออกแบบ
เปนอยางดี และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อใหมีความพรอมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให เ ข า กั บ ลั ก ษณะงาน ทั้ ง ทางด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรม สั ง คม
เศรษฐกิจ สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนคนดี มีจริยธรรม
และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พัน ธกิจ ที่สํ าคั ญของวิ ทยาลั ย การสาธารณสุ ขสิ ริ น ธร จั งหวั ด ยะลา คือการผลิ ต บั ณฑิต ที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความรูความสามารถในการดําเนินงานทางดานสาธารณสุข
ตลอดจนสรางองคความรูวิจัยและพัฒนา แกไขปญหาไดเหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเปน
ความตั้งใจที่จะตอบสนองตอความตองการของประเทศ ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของวิทยาลัยคือ 1) ผลิต
กําลังคนดานสุขภาพ 2) พัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ 3) วิจัยและพัฒนาองคความรู 4)
บริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม และ 5) ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม เปนการเปดโอกาสและ
ทางเลือกใหกับนักศึกษาที่ตองการเรียนรูและมีประสบการณเพื่อออกไปปฏิบัติงานรับใชประชาชนใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิช าเฉพาะ บริ หารการจัด การเรี ยนการสอนโดยอาจารยป ระจําจากวิทยาลั ย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารยพิเศษจาก
หนวยงานภายนอก
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาหรือหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดรายวิชา โดยติดตอประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชนจะต อ งมี อ งค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด า น
สาธารณสุข ตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม ในดานการสงเสริมการเรียนรู การ
แนะนําการใหคําปรึกษา ควบคุม ปองกัน การตรวจประเมินการบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟู
สุขภาพแบบองครวม และการประยุกตหลักวิทยาศาสตรสังคมมาประยุกตในการประเมินสถานการณ
สุขภาพชุมชนเชิงระบบ การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และการจัดการระบบขอมูลขาวสารที่
จําเปนตอการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใหเหมาะสม
สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของชุมชน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ปญหาทางดานสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงตองปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการสงเสริมการเรียนรู การแนะนํา การใหคําปรึกษา ควบคุม ปองกัน การ
ตรวจประเมิน การบําบัดโรค การฟนฟูสุขภาพแบบองครวม และการประยุกตหลักวิทยาศาสตรสังคม
มาประยุกต เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขใหเปนผูนําวิชาการดานสาธารณสุข และตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน โดยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมคี ุณลักษณะเฉพาะ มีความสามารถดังนี้
1.3.1 ใชกระบวนการแกปญหาสุขภาพแบบมีสวนรวม ตั้งแตการประเมินสถานการณ
สุขภาพชุมชน การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและเหตุปจจัยปญหาสุขภาพ
1.3.2 วางแผนปฏิบัติการ ดําเนินการ ควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงานโครงการ
สาธารณสุขชุมชน
1.3.3 มีทักษะในกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ
1.3.4 จัดระบบการรวบรวมขอมูลเพื่อการเฝาระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวดาน
สถานการณสุขภาพชุมชน และปจจัยกําหนด
1.3.5 เปนที่ปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม ในกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชน การ
ดําเนินงานการเฝาระวัง รวมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ
1.3.6 ใชกระบวนการวิจัยและเลือกใชผลการวิจัยในการพัฒนางานอนามัยชุมชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาปรับปรุงคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป)
การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน /ตัวบงชี้
1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให ระยะสั้น
1) ความพึงพอใจของ
สอดคลองกับมาตรฐานของ
1) ดําเนินการทบทวน
หนวยงานที่รับบัณฑิตเขา
ประเทศ และมาตรฐานสากล
ขอกําหนดเฉพาะของ
ทํางาน
2) แผนการติดตามการ
หลักสูตร เพื่อตรวจสอบความ 2) ผลการวิจารณ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องใน
สอดคลองกับมาตรฐานของ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ดานมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ ประเทศและมาตรฐานสากล จากผูเชี่ยวชาญภายนอก
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2) ปรับปรุงเนื้อหาของ
3) ผลการสงนักศึกษาไปฝกใน
3) แผนการติดตามผลการนํา
หลักสูตรและรายวิชาให
โครงการฝกประสบการณ
หลักสูตรไปใช รับฟงความ
สอดรับกับผลการเรียนรู
วิชาชีพ
คิดเห็นตางๆ จากทุกฝายที่
ระยะยาว
4) ผลการประเมินอัตลักษณ
เกี่ยวของ เชน คณาจารย
1) จัดกิจกรรมประกัน
ของสถาบัน
นักศึกษา บัณฑิตและผูใชบัณฑิต คุณภาพสําหรับขอกําหนด
เฉพาะของหลักสูตร
2) จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพสําหรับรายวิชาที่
คัดเลือก
3) ดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ
ทุก 5 ป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูที่จะเขาศึกษาหลักสูตรนี้ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร หรือมีคุณวุฒิเทียบเทาตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด
2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถวนตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีปญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการ
เรียนรู และมีปญหาในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เนื่องจากนักศึกษาสวนหนึ่งไมเคยอยูหางจาก
ครอบครัว ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
วิธีการในการแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา สามารถทําไดดังนี้
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา
แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีทนี่ ักศึกษามี
ปญหา
2.4.2 วิทยาลัยมีการจัดสัมมนาแนะแนว เนนเรื่องการเรียนรูดวยตนเอง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แนะนําเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2.4.3 วิทยาลัยจัดใหมีการดูแลนักศึกษาโดยรุนพี่ดูแลรุนนอง ซึ่งจะสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาดวย
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2.5 แผนรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
ระดับปริญญาตรี 4 ป
2560
2561 2562 2563
2564
ชั้นปที่ 1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
50
50
50
ชั้นปที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
จํานวนบัณฑิตที่คาด
50
50
วาจะสําเร็จการศึกษา
2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
งบประมาณที่ตองการ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
1. คาธรรมเนียม
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000
การศึกษา
คนละ 10,000 บาท
ตอภาคการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจาก
135,000
270,000
405,000
540,000
540,000
รัฐบาลคนละ 2,700
ตอป
รวมรายรับ
1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000
2.6.2 รบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
งบประมาณที่ตองการ
รายละเอียดรายจาย
2560
2561
2562
2563
2564
1. เงินคงคลังรอยละ
227,000
454,000
681,000
908,000
908,000
20
2. รายจายระดับ
454,000
908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000
วิทยาลัย รอยละ 40
3. คาใชจายในการ
454,000
908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000
ดําเนินงานรอยละ 40
รวม
1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000
จํานวนนักศึกษา
50
100
150
200
200
คาใชจายตอหัว
18,160
18,160
18,160
18,160
18,160
นักศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประกอบดวย
หมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งแต
ละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
ไมนอยกวา
34 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ตองมีหนวยกิต สําหรับหลักสูตรที่ยังไมมี มคอ. 1 ตองมีหนวย
กิตไมนอยกวา 72 หนวยกิต
หนวยกิตปฏิบัติการ (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต)
หนวยกิตทฤษฎี (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต)

94 หนวยกิต

68 หนวยกิต
26 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรมีการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา ในแตละหมวดวิชาและ
กลุมวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รายวิชาตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา ในแตละ
กลุมวิชา ดังนี้
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
10
หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
* 2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
* 2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers English for Communication 1
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท า (โดยไม ต องเรี ย นวิ ช า 2100101 ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อ สาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2100103
2100105
2100106
2100109

2) เลือกเรียน
2
หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100110
2100111
2100116

2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

4100101

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

6

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

6

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
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4100102
4100103
4100108
4100109

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 หนวยกิต
4120101 หลักฟสิกส
3(2-2-5)
Principles of Physics
4120102 หลักเคมี
3(2-2-5)
Principle of Chemistry
4120103 หลักชีววิทยา
3(2-2-5)
Principle of Biologicals
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Basic Biochemistry in Public Health
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology for Public Health
4120218

4120104
4120109
4120110
4120220

2.1.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร
สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
Statistics for Research in Public Health
2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
การสาธารณสุขเบื้องตน
Introduction to Public Health
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
Basic Health Care

3 หนวยกิต
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
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4120212

ภาษาอังกฤษสําหรับสาธารณสุข
English for Public Health
2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข

2(2-0-4)
ไมนอยกวา 34 หนวยกิต

4120323

2.2.1 กลุมวิชาสถิติ/ชีวสถิติ หรือการวิจัยทางสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health

3 หนวยกิต
3(2-2-5)

4120215

2.2.2 กลุมวิชาวิทยาการระบาด
วิทยาการระบาด
Epidemiology

3 หนวยกิต
3(2-2-5)

4120213

2.2.3 กลุมวิชาการบริหารสาธารณสุข/การจัดการดานสุขภาพ
การบริหารสาธารณสุข
Public Health Administration

3 หนวยกิต
3(3-0-6)

4120324

2.2.4 กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health

3 หนวยกิต
3(3-0-6)

4120325

2.2.5 กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

3 หนวยกิต
3(3-0-6)

4120329

4120214
4120106

4120330

2.2.6 กลุมวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบวิชาชีพ
3 หนวยกิต
กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Public Health, Environmental Law and Professional Ethics
2.2.7 กลุมวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3 หนวยกิต
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
เลือกเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Personality Development
2.2.8 กลุมวิชาตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลให
ความชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอและการฟนฟูสภาพ
5 หนวยกิต
การบําบัดโรคเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Medical Care
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4120436

4120219

4120443

เวชศาสตรฟนฟู
Rehabilitation

2(2-0-4)

2.2.9 กลุมวิชาการปองกันและควบคุมโรค การควบคุมปจจัยที่ทํา
ใหเกิดโรค
3 หนวยกิต
เวชศาสตรปองกัน
3(3-0-6)
Preventive Medicine
2.2.10 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน *
Field Experience in Community Health

5 หนวยกิต
5(450)

2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

4120111
4120216
4120437
4120105
4120334
4120335
4120441
4120442

2.3.1 กลุมรายวิชาสงเสริมการเรียนรู และการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ไมนอยกวา
การสงเสริมสุขภาพและการใหคําปรึกษา
Health Promotion and Counselling
เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
Economic in Community Health
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
Sustainable Health System Development
เลือกเรียน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Herb for Health
เวชศาสตรการเดินทางและการทองเที่ยว
Teavel Medicine
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
ทันตกรรมชุมชน
Community Dentistry
การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม
Muslim Health Care

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

7 หนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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4120221
4120222
4120326
4120333

4120217
4120327
4120331
4120438
4120439

4120328
4120440
4120332

2.3.2 กลุมรายวิชาการประยุกต การตรวจประเมินสุขภาวะ และ
การบําบัดเบื้องตน
10 หนวยกิต
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology
การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1
2(90)
Primary Care Practices 1
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2
2(90)
Primary Care Practices 2
2.3.3 กลุมรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
11 หนวยกิต
การคุมครองผูบริโภค
2(1-2-3)
Consumer Protection
การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยในชุมชน
2(1-2-3)
Laboratory in Environmental Health and Occupatuianal
Health in Community
เวชศาสตรครอบครัว
2(2-0-4)
Family Medicine
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Development
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
2(1-2-3)
Elderly Health Care
2.3.4 กลุมรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานสุขภาพชุมชน
ระบบสารสนเทศสุขภาพ
Health Information System
คอมพิวเตอรสําหรับงานสาธารณสุขชุมชน
Computer in Community Health
2.3.5 กลุมรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
ปญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
Specific Problem for Public Health

5 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(0-6-4)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4120101 หลักฟสิกส
กลุมวิชาพื้นฐาน
4120102 หลักเคมี
วิชาชีพ
4120103 หลักชีววิทยา
4120104 การสาธารณสุขเบื้องตน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
กลุม วิชาชีพเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
4120109 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
4120110 สุขภาพจิตชุมชน
4120111 การสงเสริมสุขภาพและการใหคําปรึกษา
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2 หนวยกิต
19 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
20 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4120212 ภาษาอังกฤษสําหรับสาธารณสุข
4120213 การบริหารสาธารณสุข
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4120215 วิทยาการระบาด
4120216 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
4120217 การคุมครองผูบริโภค
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
4120219 เวชศาสตรปองกัน
4120220 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
4120221 เภสัชวิทยา
4120222 การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
21 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(90)
20 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
4120324 อนามัยสิ่งแวดลอม
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4120326 อนามัยครอบครัว
4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัยในชุมชน
4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4120330 การบําบัดโรคเบื้องตน
4120331 เวชศาสตรครอบครัว
4120332 ปญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
4120333 การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
4 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(0-6-4)
2(90)
2 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

4120436 เวชศาสตรฟนฟู
4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
4120439 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
4120440 คอมพิวเตอรสําหรับงานสาธารณสุขชุมชน

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

4120443 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2 หนวยกิต
14 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450)
5 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร
1) บังคับเรียน

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต

รหัสวิชา
2100101

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools,
practice of language in daily used in listening, speaking, reading
and writing, use of language in formal and information
communication, conducting informative presentation, giving
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem
conditions and its solutions of language used in daily life, realizing
ethics and awareness of Thai society

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณ
เพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น
และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual
and groups and criticizing for improvement, practice of plot
writing, essay and article writing with the emphasis on standard
language used in a certain writing and practice in criticizing
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2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน
ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา
การแนะนําตนเองและผู อื่น การร องขอ การเสนอความชว ยเหลือ การให
คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและ
การใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร
เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such
as greeting, leave-taking, self- introduction and others, requesting,
offering help, giving suggestion, describing people, objects and
places, inquiring and information giving, talking on the telephone
and expressing opinion; development of skills in using tools and
resources for communicative study such as dictionary, article and
newspaper and information technology for communicative
development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life,
conversation in daily life such as greeting, saying thanks and
simple introduction emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบ ทที่เ กี่ย วของกับ ชีวิ ต ประจําวั น ฝกการอานออกเสี ย งคําภาษา
มลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ
เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การ
ติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล ทั้ ง ในและนอกประเทศ และฝ ก การเขี ย นประโยค
ที่ไมซับซอน
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of
simple sentence writing
2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ถ อ ยคํ า และสํ า นวนพื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและสาขาอาชี พ รวมถึ ง การศึ ก ษาวั ฒ นธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing
for daily communication; focusing on basic vocabulary and
expressions relating to working performance and career fields,
studying on customs and traditions of English speaking countries
including appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้ง
ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การให
ความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตาม
หลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively
in accordance with the rules; both for daily life and career as well
as presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and
suggesting through process of academic research effectively and
be able to use in various situations which is beneficial to the
career and daily life
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2100103

2) เลือกเรียน
2 หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการ
อ า นและการเขี ย นคํ า ไทยผิ ด ไปจากกฎเกณฑ เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห
เปรีย บเทีย บคําที่มักเขียนหรื ออานผิด จากกฎเกณฑ อภิ ปราย สรุป ผล แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of
factors which affect to misreading and incorrect writing, collecting,
analyzing and comparing the words that are usually incorrectly in
read and written, discussing, summarizing, solution finding and
promoting the correct reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การอ า นจั บ ใจความ การอ า นหนั ง สื อ พิ ม พ โฆษณา
เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in
English, practice of speaking both individual and groups, efficient
class presentation and reading practice; reading for
comprehension; reading newspapers, advertisements, and
websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ส ามารถอ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดาน
การศึกษาและอาชี พ เชน การเขีย นจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขีย น
รายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in
different fields and development of writing skill emphasizing on
correct forms and functions for educational and career purposes
such as writing a letter, filling in an application form, writing a
report, etc
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2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ
เชื่ อมประโยคพื้น ฐานเขาด ว ยกัน และศึกษาสํ านวนภาษามลายู ฝ กนําเสนอ
ขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills,
study on basic sentence patterns; sentence combinations and
Melayu expressions, practice of giving information and expressing
opinions in accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภ าษาจีน เพื่อการสื่อสารในชี วิตประจําวั น บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ
โดยเน น ทัก ษะการฟ งและการพู ด ให ส ามารถประยุ กต ใช ในการสื่ อสารกั บ
เจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis
on listening and speaking skills and be able to apply in
communicating with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการ
ฟง พูด อา น และเขีย น เพื่อ ความเขาใจเรื่ องทั่ว ๆ ไปในชี วิ ต ประจํ าวั น ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to
understand generality in daily life and be able to apply in
communicating with native speakers.

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ กและพัฒ นาการฟง พูด อาน และเขีย นภาษาอังกฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
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Practice and development of listening, speaking, reading
and writing English through real situations in related careers;
practice of thinking skills, problem solving analyzing and decision
making skills for daily life and future career
2100112

1.2 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง
บวกเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ผู อื่ น และสรรพสิ่ ง ทั้ ง ปวง การปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนิน
ชี วิ ต และการอยู ร ว มกั น การนํ า หลั ก คํ า สอนของศาสนามาปฏิ บั ติ การมี
คุณธรรม จริย ธรรม กฎ กติ กาทางสังคม เพื่อการอยูร วมกันในสังคมอยางมี
ความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness,
being optimistic, self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations,
and agreement for peaceful coexisting in society

2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณทางสุนทรีย ภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่น สู
สากลทั้ ง ในด า นแนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการสร า งสรรค แ ละการนํ า ไป
ประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in
creating and applying to real life situations.

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
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และรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching
and collecting method for self-access learning, presenting finding
results by using standard forms and steps
2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมปจ จุ บั น กั บ โลกวิ ท ยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุ กตใชในการแกป ญหาและพั ฒ นาปญญา ชี วิ ต และสั งคม การพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and
ethics development based on religious precepts, peaceful life and
society, different worldview perception, advantages and
disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth
and meaning of life to be a perfect human being and leading to a
peaceful life and society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจั ยของพฤติกรรมของมนุษย
ตน กระบวนการเกิ ด และพัฒ นาตน การพัฒ นาสติ ป ญญา ความฉลาดทาง
อารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษย
สัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing
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2100120

รหัสวิชา
2150101

2150102

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง
พฤติ ก รรมโดยสั ง เขป การจํ า แนกข อ แตกต า งในศาสตร ท างความงาม
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และ
การเคลื่ อนไหว สู ทัศนศิลป ศิล ปะ คีต ศิล ป และการแสดง ผ านขั้น ตอนการ
เรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อให
ไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน
และสั งคมโลก กระแสโลกาภิ วั ต น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ที่ส งผลต อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วั ฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political
affairs
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต
ในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural
resources management and environments concerning community;
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate
technology for living in local community
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2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสํ า คัญของทักษะชี วิ ต รวมถึงองคป ระกอบที่
สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริ ห ารจั ด การความเครี ย ด รวมทั้ ง การให ค วามสํ า คั ญ ของการมี จิ ต
สาธารณะและการสร างจิต สํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูร วมกับ เพื่อน
มนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and
emotional intelligence; development of interpersonal
relationships and communication, self-management skills and
stress management; emphasis on public mindedness and public
consciousness in order to be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบของทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
สมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค
ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร
การตั ด สิ น ใจและแก ไ ขป ญ หาในชี วิ ต ประจํ า วั น การจั ด การอารมณ แ ละ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking,
sympathy, social responsibilities, human relations and
communication; decision making and problem solving in daily life;
emotional and stress management; activities for stress relief

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ ท างสั ง คม วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา
การสรางจิตสาธารณะเพื่อสร างความสัมพันธ ระหวางบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
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Social identity, local and Thai culture; significance of
human relations, human nature, psychological process; public
consciousness creation in order to build interpersonal relationship
and community; self-development for the advance in life and
career; religious principles application to life and career
4100101

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลั ก การและกระบวนการคิด การให เ หตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร ก ารเงิ น
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช าซื้อ บัญชีรับ -จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิ ท ยาศาสตร ความสํ า คั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development.

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช ร ะบบสารสนเทศ ความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ
Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application;
laws with ethics in using information system and its security
system
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4100108

วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลั ง งาน แหล ง พลั ง งาน พลั ง งานไฟฟ า การผลิ ต กระแสไฟฟ า
วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภท
ตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย
พัน ธุกรรม สารเคมี ที่ใช ในชีวิ ตประจําวัน การใช ประโยชนจ ากจุลิ นทรีย ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร ก า ร จั ด ก า ร ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและ
การเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ
systems, heredity; chemical using in daily life; using microorganism
in food industries; agricultural and industrial production
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติ กา มารยาท รูป แบบและวิธีการจัด การแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ หลักและวิ ธี การเลื อกกีฬาให เ หมาะสมกับ ศักยภาพของแต ล ะบุ คคล
หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และ
สังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลน
พื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวการณเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from
sports and basic first aid; utilizing sports skill and developing life
quality with sports and traditional games; personality
development promoting leadership
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 หนวยกิต
4120101 หลักฟสิกส
3(2-2-5)
Principles of Physics
ความสัมพันธของความรูพื้นฐานดานฟสิกสตองานสาธารณสุข การวัด
และหนวยการวัด ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติและระบบการคา ความแมนยําใน
การวัดลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ทั้งเชิงเสนและเชิงมุม
มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของงาน กําลัง และพลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการณทางความรอน แสง เสียง
ไฟฟา และแมเหล็ก และฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตให
สอดคลองกับชีวิตประจําวันและวิชาชีพสาธารณสุข
Relationship of basic knowledge of physics to
health, measurement and units of measure, the whole system of
international standards and trade system, accuracy of measurement,
the nature of physics motion, both linear and angular, mass and
momentum, new laws of motion tonnes balance of mechanical
strength and power, the rules are different for energy conservation,
properties of matter, mechanical, and phenomena of heat, light,
sound, electricity and magnetism, and practice of knowledge
application for daily life and health professions
4120102 หลักเคมี
3(2-2-5)
Principle of Chemistry
ความสั ม พั น ธ ข องความรู พื้ น ฐานด า นเคมี ต อ งานสาธารณสุ ข
โครงสร า งอะตอม ตารางธาตุ พัน ธะเคมีเ บื้ องต น ปริ มาณสารสั มพั น ธ ความ
เขมขนของสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร สมดุลของ
ไอออนในน้ํา สารประกอบอินทรีย และฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไป
ประยุกตใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข
Relationship of the basic knowledge of chemistry to public
health, periodic table, atomic structure, chemical bonding
preliminary, stoichiometry concentration of salt and acid-base
chemistry, the balance of ions in water organic compounds and
practice of knowledge application for daily life and health
professions
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4120103 หลักชีววิทยา
3(2-2-5)
Principle of Biologicals
ความสั ม พั น ธ ข องความรู พื้ น ฐานด า นชี ว วิ ท ยาต อ งานสาธารณสุ ข
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลลเนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต การทํางานของระบบตาง ๆ พันธุศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว
การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใหสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข
Relationship of basic knowledge of biological to public
health. The living creatures in the chemical origins of life,
cell crowth, the function of genetics, behavior and adaptation,
classification of living things evolved ecosystem resource
management and the environment and practice to be able to apply
knowledge application for daily life and health professions
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Basix Biochemistry in Public Health
ชีวโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่ และบทบาท
ของเซลลและองคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล เอนไซม วิตามิน
ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไลพิด
โปรตีน ของเหลวในรางกาย และฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตให
สอดคลองกับชีวิตประจําวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข
Biomolecules of substances in the living, regarding of
properties, functions, components of cellare included in this subject,
acid, base, buffer in the cell, enzymes, vitamins, hormones, digestion
and absorption as well as carbohydrate, lipid, protein metabolism
and body fluid are involved, practicing in the laboratory aims for
applying knowledge in the daily life and public health careers
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology for Public Health
ชนิด รูปรางลักษณะของจุลินทรียชนิดตางๆ การติดตอ การเกิดโรค
โดยเนน เฉพาะเชื้อที่สามารถพบไดบ อย ๆ การปองกัน การระบาดของเชื้อโรค
วิทยาภูมิคุมกัน การฝกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อจุลินทรียและศึกษารูปรางลักษณะ
วงจรชี วิ ต ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปรสิ ต กั บ คน ระบาดวิ ทยาการติ ด ต อ การ
ควบคุมและการปองกันปรสิตที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ประเทศ
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กลุมอาเซียน และฝกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สําคัญในภูมิภาคเพื่อใหสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในอนาคต
Microorganism types and shapes, contagions, diseases
emphasis especially pathogen found mostly, protections of pathogen
epidemic, immunology, practice of pathogen detector, shape studies,
life cycles, relationship between parasites and human, epidemiology,
spreading, control and protection, parasite problems of public health
in Thailand, ASEAN, practice in detecting parasites in the region is
useful for application in the future work
2.1.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร

3 หนวยกิต

4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Statistics for Research in Public Health
การแจกแจงความถี่ สถิติในเชิงพรรณา คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐาน
นิยม คาพิสัย ความนาจะเปน การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง การแจกแจงขอมูล
การวิ เ คราะห และการเปรี ย บเทีย บความแตกต า งของคา มัช ฌิม เลขคณิต การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูเปรียบเทียบ การวิเคราะหสหสัมพันธ
และการถดถอยเชิงเดี่ยว ตลอดจนการตีความหมายและการอภิปรายผล โดยใช
กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม และสามารถนํามาประยุกตในงานวิจัย
ได
Distribution of frequencies, descriptive statistic, mean,
median, mode, range, probability, measures of central tendency,
data distribution, analysis and comparative different of arithmetic,
hypothesis, chi-square test, one way ANOVA, multiple comparison
test, correlation analysis, simple regression test as well as
interpretation and discussion by using search, group discussion and
application for research
2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
4120104

12 หนวยกิต

การสาธารณสุขเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Public Health
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของงานสาธารณสุ ข บทบาทหน า ที่ ข อง
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในกระทรวงสาธารณสุ ข แนวคิ ด การพั ฒ นางานด า น
สาธารณสุ ข นโยบายของเขตบริ ก ารสุ ข ภาพ นโยบายต า ง ๆ ของกระทรวง
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สาธารณสุข การจัดระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ และโดยมี
การสื บ ค น หาความรู การอภิ ป ราย เพื่ อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดในอนาคต
Meaning and importance of public health, roles of ministry
of public health in ministry of public health, concept of health
development, public health ministry service policies and plans, other
policies of public health, health service system, data search and
discussion are applied as learning methods in order to produce
knowledge that can be future application
4120109

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
ความหมาย ความสําคัญของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ความรู
เบื้องตนและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาโครงสรางรางกายของ
มนุ ษย เซลล และเนื้ อเยื่ อ รู ป ร าง ลั กษณะตํ าแหน ง และหน าที่การทํางานของ
ระบบต างๆ ของรางกาย เมตาโบลิซึมของพลั งงาน อุณหภู มิกาย การควบคุม
สมดุลกรดและดางในรางกาย การปรับตัวของรางกายเพื่อรักษาภาวะสมดุลของ
รางกายในภาวะปกติ การฝกทักษะเพื่อใหทราบตําแหนงและกลไกการทํางานของ
รางกายที่สําคัญ เพื่อใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตไดในอนาคต
Meanings and importance of anatomy and physiology
subject, basic knowledge and anatomy and physiology vocabularies,
human structures, cells and tissue, shape, location and function of
body system, energy metabolism, temperature, acid and base
controlling for body balance, keeping body balance adaptation in
normal; in addition, practicing skills studied about location and body
mechanisms leading to application of knowledge for future work

4120110

สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0-4)
Community Mental Health
แนวคิ ด ทางสุ ข ภาพจิ ต ความหมายสุ ข ภาพจิ ต วิ วั ฒ นาการของ
สุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความ
ผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตที่พบบอยในชุมชน โดยเฉพาะสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การจัดการความขัดแยง
การปรั บ ตั ว ทางเพศ พัฒ นาการทางด า นอารมณ จิ ต ใจ และสั งคมในแต ล ะวั ย
บทบาทของบาน โรงเรียน ชุมชน ที่มีตอสุขภาพจิต การปองกันและสงเสริม
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สุขภาพจิต หลักและวิธีการการใหบริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการ
ชุมชน โดยผานกระบวนการใชปญหาเปนฐาน การศึกษาดูงาน เพื่อใหสามารถนํา
ความรูดานสุขภาพจิตไปประยุกตในชุมชนไดเหมาะสม
Mental health concepts, meanings of mental health,
mental health community history, mental health theory,
characteristic of good mental health, disorder characteristic of
mental health, problems of mental health frequently found in the
community three southern border provinces, adaptation in
environment, conflict management, adaptation in sexual
development, development of emotion, mind and social in each
age, role of house, school, community that influenced to mental
health, mental health protection and support, principles and
methods of mental health service integrated with community
services, tools of this study are using problem-based learning and
study visits for knowledge application for community
4120220

การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Health Care
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ศัพทเทคนิค
และตัวยอทีส่ ําคัญ หลักการและแนวทางการปองกันการติดเชื้อ เทคนิคปราศจากเชื้อ
และเทคนิคการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานการชวยเหลือเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ และ
การส ง ต อโดยผ านกระบวนการฝ กปฏิ บั ติ การสาธิ ต ย อนกลั บ กระบวนการกลุ ม
กระบวนการใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหเกิดทักษะดานการดูแลสุขภาพพื้นฐานสามารถ
นําไปประยุกตใชในสถานการณจริง
Concepts of basic health care, including the meanings, the
importance of basic health care and important technical terms and
abbreviations; principles and guidelines for infection prevention
techniques and sterile techniques, basic health care techniques,
cardiopulmonary resuscitation, and transportation are also included
trainings, return demonstration groups discussion, problem base
learning are used as tools of this study to have skills of basic health
care application in real situations
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4120212

ภาษาอังกฤษสําหรับสาธารณสุข
2(2-0-4)
English for Public Health
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสาธารณสุข ศัพทวิชาการทางการแพทยและ
สาธารณสุข หลักการและเทคนิคการอานการเขียน การสื่อสารเพื่อใหเกิดความ
เข า ใจตรงกั น ระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารและผู รั บ บริ ก าร รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สาร
ศั พ ท เ ทคนิ ค ที่ จํ า เป น ได ถู ก ต อ งระหว า งผู ร ว มงาน และเข า ใจเอกสาร ตํ า รา
วารสารวิชาการทางสาธารณสุข
English for public health, technical term in medical and
public health, principles of reading and writing technique,
communication between service providers and consumers as well as
using right necessary vocabulary technique among them, in addition,
reading skill in document, book, and journal in public health
2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข

4120323

ไมนอยกวา 34 หนวยกิต

2.2.1 กลุมวิชาสถิติ/ชีวสถิติ หรือการวิจัยทางสาธารณสุข
3 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
การศึกษาเกี่ย วกับ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร เพื่อคน หาคําตอบ
ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย เขียนโครงรางวิจัย การวางแผนการวิจัย
การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค การตั้ ง สมมติ ฐ าน ประชากรและการคํ า นวณขนาด
ตัวอยาง การเปนตัวแทน วิธีการสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิ เ คราะห ข อมูล การเขีย นรายงาน การนํ าเสนอผลให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะของขอมูล การนําผลการวิจัยไปใชและจริยธรรมในการวิจัย โดยเนนการ
วิจัยทางดานสาธารณสุขเพือ่ แกปญหาทองถิ่น
Scientific processes for finding answers, research
methodology, research design, writing of research proposal, research
planning, population and sample calculations, representatives,
sampling methods, tool developments, preparation of experiment,
data collection, inclusion criteria, exclusion criteria, data analysis, ,
research reporting, presentation, contributionresearch outcome and
ethic in research, emphasizing public health research for dissolving
problems in local
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4120215

4120213

2.2.2 กลุมวิชาวิทยาการระบาด
3 หนวยกิต
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต ประโยชนและหลักของวิทยาการ
ระบาด สถานการณการเกิดโรคและการกระจายของโรค การศึกษาประชากรที่
เกี่ยวของกับงานวิทยาการระบาด สถิติชีพที่สําคัญในงานสาธารณสุข วิทยาการ
ระบาดเกี่ย วกับ โรคติ ด เชื้ อและโรคไร เ ชื้ อ รู ป แบบของการเกิด โรค วิ ธี การทาง
วิทยาการระบาด การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง รูปแบบการเฝาระวังและการสอบสวน
โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การปองกัน
และควบคุมโรค การฝกปฏิบัติการเฝาระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาด
และการจัดทํารายงานและการใหขอเสนอแนะ เพื่อใหมีความรูในการปฏิบัติงาน
ดานวิทยาการระบาด
Basic concepts, meanings, limitation, benefits of
epidemiology, epidemiology concepts, disease situation and disease
distribution, population realated to epidemiology, statistics that are
important in public health, details of epidemiology is about infection
diseases and non-infection diseases, types of diseases, epidemiology
methods, risk area analysis, types of monitor and epidemiological
investigations of infection disease, non-infection disease, disease from
working and environment, protection and controlling disease.
practicing, monitoringalong withepidemiological investigations,
reporting and suggestion for knowledge aimed to practice and
understand in epidemiology work
2.2.3 กลุมวิชาการบริหารสาธารณสุข/การจัดการดานสุขภาพ
3 หนวยกิต
การบริหารสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Administration
แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารทั่ ว ไป การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข
กระบวนการบริ หารสาธารณสุข การวิเ คราะหน โยบายและแผนพัฒ นาสุขภาพ
แหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของกระทรวง นโยบาย
ของเขตบริการสุขภาพ แผนจัดระบบบริการสุขภาพ กระบวนการวางแผนโครงการ
ด า นสาธารณสุ ข การประเมิ น ผล รู ป แบบการจั ด สํ า นั ก งาน ระเบี ย นรายงาน
การเงินการบัญชี งานธุรการงานสารบรรณ งานพัส ดุ ครุภัณฑ หนังสือราชการ
ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การปฏิ บัติ ราชการและการบริห ารสาธารณสุขแนวใหม การ
บริหารงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการสืบคนหาความรู
การอธิปราย เพื่อใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชได
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Concepts and principles of general management, public
health management, analysis of policies and national health develop
plans, national social and economic developmentplans, ministry
policies, health service area policies, processes of publichealth
project plans, evaluation, format of office, record report, financial,
accounting, admin and correspondence and dispatch supplies and
equipment, rules about government performance and public health
up-to-date, public administration in local government, data
investigation and discussion as methods of producing knowledge in
future work
4120324

4120325

2.2.4 กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต ความสํ า คั ญ ของการอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม
แผนการจั ด การอนามัย สิ่ งแวดล อม กฎหมายที่เ กี่ย วของ หลั กการ และวิ ธี การ
จัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ การจัดหาน้ําสะอาด การจัดการน้ํา
เสีย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การควบคุม
เหตุรําคาญ มลพิษสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุ ขภาพ เพื่อให เ กิด ความรู ที่ส ามารถนํ าไปประยุกต ใช ในการปฏิ บัติ งานใน
อนาคต
Meanings of environmental health, scopes and values of
environmental health, including environmental health plans, related
laws, principles of sanitation and sanitation management for
accommodations and buildings, providing clean water, waste water
management, and food sanitation management, control of insects
and animals, health pollution control, environment health impact
assessments, to bring for application in future work
2.2.5 กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 หนวยกิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety
ความหมาย และความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน แผนอาชีวอนามัยระดับชาติ วัฒนธรรมการทํางานกับความเสี่ยงจาก
อุบั ติเ หตุ ที่เ กิด จากการทํางาน โรคและอุบัติ เหตุจ ากการทํางาน วิธี การป องกัน
อันตรายจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการ

41

ทํางาน ทาทางการทํางาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย การบังคับใช
กฎหมาย การเฝาระวัง และควบคุมปองกันสภาพปญหา การอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
Meanings, and importance of occupational health and
safety in working, national occupational health plans, culture of
working and accidental risk from working, diseases and accidents
from working, protective methods form working danger, good
environment for working, actions of working, related laws of
occupational health, enforcement of the laws, monitoring, controls
and protection of occupational health and safety for future work
2.2.6 กลุมวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบวิชาชีพ
4120329

3 หนวยกิต

กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Public Health, Environmental Law and Professional Ethics
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของเนื้อหาที่สําคัญของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล วิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การประกอบโรคศิลปะการบังคับใชกฎหมาย บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขใน
การนํ า กฎหมายมาใช ใ นการควบคุม ป ญหาสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม โดยใช
การศึกษาจากกรณีศึกษา และอื่น ๆ ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางานในอนาคต
Meaning of, principles of, importance of, history of public
health, treatment, professional, and environmental laws, practices of
the art, enforcement of the laws as well as roles of public health
officers to bring law to dissolve public health problems,
environmental problems; case studies and other methods and
professional ethics are used for learning to bring knowledge for
applying in future work
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4120214

2.2.7 กลุมวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุ ข
ศึกษา กระบวนการวางแผน ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา
ประเภทและความสําคัญของสื่อสุขศึกษา ศึกษาความหมาย ตัวชี้วัด ความสําคัญ
ของพฤติ กรรมสุ ขภาพ ทฤษฎี รู ป แบบทางพฤติ กรรมสุ ขภาพ ความรู ท างด า น
พฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
วิธีการสรางและพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพ หลักวิธีการประเมินตัว ชี้วัดการสราง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการสืบคนหาความรู กระบวนการกลุม
และการใชสื่อทางดานสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
Meanings, limitations and concepts of health education,
health education strategies, plan processes, indicators and outcome
assessments, types , importance public health media, study of
meanings, indicators, importance, theories, and types of health
behaviors, knowledge about behavioral science, health behavior
analysis, methods of building and developing health behaviors,
method concepts for indicator assessments, making tools for health
behavior assessments, learning tools by using data searching,
grouping processes and using health education media that aimed to
change health behaviors

เลือกเรียน
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Personality Development
ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการแตงกาย การแตงหนา กริยาทาทาง
มารยาทในสังคม การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ การฝกปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปประยุกตใหเหมาะสม
Meaning, importance of personality development,
theories of personality, art of public speaking, art of dressing, manners
in society, strengthen relationship, practice in relevant section for
appropriate application
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4120330

4120436

2.2.8 กลุมวิชาตรวจประเมินการบําบัดโรคเบื้องตนการดูแลให
ความชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอและการฟนฟูสภาพ
5 หนวยกิต
การบําบัดโรคเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Medical Care
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การคัดกรอง การจําแนกประเภทของ
โรค การประเมินสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค ตามกลุมอาการและอาการแสดงใน
ระบบต า งๆ ของร า งกายที่สํ าคัญ การบํ า บั ด ผู ป ว ยเบื้ อ งต น ผู ป ว ยภาวะฉุก เฉิ น
ตลอดจนการให คําแนะนํ าปรึ กษา และการใหสุ ขศึกษาในการดู แลตนเองอย าง
บูรณาการ และการสงตอผูปวยโดยใชกระบวนการกลุม การใชปญหาเปนฐาน การ
ฝกปฏิบัติ อันจะนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยเบื้องตนไดทันเหตุการณ
Medical history, physical examinations, screenings,
classifications of diseases, disease assessments, diagnosis of disease
separated between symptoms and physical signs in body systems,
basic therapy for patients, emergency patient, advice and health
education self, transportation for patients to hospitals, using grouping
processes, problem-based learning, training as methods to study and
apply knowledge for taking care of patient in preliminary treatments
เวชศาสตรฟนฟู
2(2-0-4)
Rehabilitation
ความหมาย ขอบขาย และจุดมุงหมายในการฟนฟูของผูปวยภายหลัง
การเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมกลุมบําบัดดวย
วิธีการตางๆ เช น การใหคําแนะนําปรึ กษา การฟงดนตรีการทํากายภาพบําบั ด
ด ว ยวิ ธี การเฉพาะทาง การนวด การใช ความร อน-ความเย็ น การใช ภู มิป ญญา
ทองถิ่น และการแพทยแผนไทย ตลอดจนการฟนฟูสภาพผู ปวยดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพื่อใหผูปวยกลับสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือ
จํากัดความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจ็บปวย
Meanings of, limitations of and purposes of patient
recovery treatment safter sick both body and mental health are
related to this study, regarding managements of activity therapies, for
example, counselling, listening to music, physical therapy (using
massage, using heat and cold therapies, using indigenous knowledge
and traditional Thai medicines as well as patient recovery treatments
by science methods for improving patient movement that would
help patients to be recovered as soon as possible or to prevent
disability in future
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4120219

4120443

2.2.9 กลุมวิชาการปองกันและควบคุมโรค การควบคุมปจจัยที่
ทําใหเกิดโรค
3 หนวยกิต
เวชศาสตรปองกัน
3(3-0-6)
Prevention Medicine
หลักการและวิธีการทางดานเวชศาสตรปองกัน การวิเคราะหเชื่อมโยง
สาเหตุปจจัยทางดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความรูทางดาน
สุขภาพพื้นฐาน ธรรมชาติของโรค กับปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อประยุกตใชการปองกัน ควบคุม รักษา และแกปญหาทางดานสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีทั้งโรคติดตอและไมติดตอ และโรคอุบัติใหม เพื่อ
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
Principles and method of preventive medicine, relationship
between demographic, economic, environmental, social factors and
basic of health care and diseases for health problems in individual,
family and community levels for application in disease prevention,
treatment, and finding solution for health problems in individual,
family, and community levels communicable non- communicable
and emerging diseases for appropriate application
2.2.10 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
3 หนวยกิต
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(450)
Field Experience in Community Health
ฝกปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุข โดยอาศัยการบูรณาการความรู ทั้ง
การสงเสริม ปองกัน การดูแลสุขภาพ และฟนฟูสภาพรวมกับวิชาชีพอื่น โดยนํา
ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสม โดยกระบวนการสื บ ค น ป ญ หา วิ เ คราะห
วางแผน และดํ า เนิ น การแก ป ญ หา โดยกระบวนการมี ส ว นร ว ม การจั ด เวที
ประชาคม กระบวนการกลุม คิดนวัตกรรมเพื่อแกปญหา เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู และ/หรือดําเนินการใหบริการสุขภาพในสถานบริการ เพื่อใหเกิดองค
ความรู นวัตกรรม ที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดในอนาคต
Training in public health areas by integrating all knowledge
in health promotion, prevention, treatments and rehabilitation that
work with other professionals are needed in this study, the process is
brought knowledge for solving an appropriate problems by using
investigation, analysis, planning and practices by group discussion,
innovation, based on student center and/or providing health services
in primary careare needed to achieve knowledge innovation for
application in future work
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4120216

2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน
ไมนอยกวา 4 36 หนวยกิต
2.3.1 กลุมรายวิชาสงเสริมการเรียนรูและการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพ
7 หนวยกิต
การสงเสริมสุขภาพและการใหคําปรึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion and Counselling
ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ นโยบายและกลยุทธการสงเสริม
สุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ โภชนาการกับการสงเสริม
สุขภาพแตละวัย การดูแลสุขภาพ 5 กลุมวัย การดูแลสงเสริมสุขภาพบุคคลตั้งแต
วัยกอนเรียน วัยเรียน การอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน การสงเสริม
สุขภาพวัยรุน วัยแรงงาน รวมทั้ง การสงเสริมสุขภาพในชุมชนใหเหมาะสมกับแต
ละวั ย แบบองค ร วม กระบวนการเยี่ ย มบ า น โดยมุ ง บู ร ณาการทั้ ง การส ง เสริ ม
ปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษา
แต ล ะวั ย โดยมี ก ารสื บ ค น หาความรู กระบวนการกลุ ม การอภิ ป ราย เพื่ อ ให
สามารถนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและให คํ า ปรึ ก ษาได
เหมาะสมโดยใชกระบวนการกลุม การใชปญหาเปนฐาน การสาธิตยอนกลับ การ
ฝกปฏิบัติ
Meanings of, policies of, strategies of, concepts of, theories
of health promotion, nutrition for nealth promotion each group,
health promotion of 5 age groups, health care for people including
babies and students, health care for students at schools,school
health check-up, teenage and worker health promotion, as well as
health promotion in communities that appropriate to each age as
holistic promotion, home visits that aimed to provide promotion,
protection, treatment, and rehabilitation, counselling concepts,
individual counsellingfor communities are described in this subject,
data searching, group activities, discussion are used as methods of
this study that can apply knowledge for health promotion and
consultation in appropriate using group discussion, problem-based
learning, return demonstration and pratice
เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
2(2-0-4)
Economic in Community Health
หลั กเศรษฐศาสตร การนํ ามาใช ในงานด านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ
อนามัย โดยเนนการนํามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด
และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องการใหบริการสาธารณสุข และการบริหาร
การบําบัดโรคเบื้องตน การจั ดสรรงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธของงาน
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สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต กั บ หลั ก เศรษฐศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ก าร
สืบคนหาความรู การอธิปราย เพื่อใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตไดใน
การทํางาน
Economic concepts, applications of the concepts in public
health with an emphasis on bringing the existing resources allocated
as in the highest effectiveness, health services, basic therapeutic
managements, budget allocations as well as the relationship of
public health and national economic and social development,
application of sufficiency economy principles for sustainable
development, by using data search methods, and discussion to bring
knowledge to apply in future work
4120437

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Sustainable Health System Development
ความหมายและความสําคัญของระบบสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ปจจัยทีส่ ําคัญตอการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน การปฏิรูประบบสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพ การกระจายอํานาจดานสุขภาพ บทบาทขององคกรภาครัฐ
และหนวยงานภาคประชาสังคมดานสุขภาพ การสรางพลังชุมชน เพื่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
Meanings, importance of health system and concepts of
sustainable development are talking in this study; key factors of the
development of sustainable health system, health system reform,
health insurance and decentralized health system, roles of
organization, government and civil society agencies as well as public
forces for creating power of sustainable health system development

เลือกเรียน
4120105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Herb for Health
ความสําคัญและประวัติความเปนมาของสมุนไพร หลักการสงเสริม
สุขภาพดวยการใชสมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการนําสมุนไพร เพื่อมาใชใน
การดูแลสุขภาพและสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับโรค และวัย รวมทั้งขอจํากัดใน
การใช สามารถแนะนํ าการใช ปรุ งยาสมุน ไพรที่ห าได ในทองถิ่น ตลอดจนผลิ ต
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพื่อเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
Herbal value and history, principles of health promotion of
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using herbs, species, and properties, how to bring the herbs for use in
health care and health promotion related to diseases and ages, as
well as precautions of herbal uses; suggestion of use, herbal medicine
preparation from locally available products from medicinal plants as
self-care alternative treatment
4120334

เวชศาสตรการเดินทางและการทองเที่ยว
2(2-0-4)
Travel Medicine
ความรูพื้นฐานดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว ขั้นตอนเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคที่พบบอยและสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางและทองเที่ยว การใหคําปรึกษากอนการเดินทาง การตรวจคัดกรองสุขภาพ
เริ่มแรก การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการเดินทางและทองเที่ยว และการสง
ตอผูปวย การเฝาระวังโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและทองเที่ยว การประยุกตใช
กฏหมายที่เกี่ยวกับการเดินทาง และการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
Basic knowledge of trevel medicine, procedures to health
promote, prevention and control from diseases relating to travel,
consultation prior to the travel, the initial health screening,
emergency managemen of trevel, and referral, the disease
surveillance, actions related to travel and tourism, laws relating to
application and control of infectious diseases between countries for
future work

4120335

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของ
การออกกําลังกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม รูจักเลือกกิจกรรมออกกําลังกาย
ใหเหมาะสมกับแตละวัย เพศ และเหมาะกับโรค มีทักษะในการออกกําลังกาย ขอ
ระวังหลีกเลี่ยงในการออกกําลังกาย รูจักประเมินผลจากการออกกําลังกาย สามารถ
ดําเนินกิจกรรมการออกกําลังกายไดเหมาะสม เพื่อสรางเสริมสุขภาพในชุมชนและ
เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
Health value, body competency and sciences of basic
exercise. These also include guidance of controlling body weightin
right way, choosing right exercise activities suitedfor each age, sex, and
disease, training right skills in exercises, avoiding precautions for
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exercises, assessing exercise outcome, and providing exercises in
appropriate ways for community health promotion along with
planting good attitudes in exercise
4120441

ทันตกรรมชุมชน
2(1-2-3)
Community Dentistry
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับฟนและอวัยวะภายในชองปาก โรคภายในชอง
ปากที่ พ บได บ อ ยในชุ ม ชน การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น การดู แ ลสุ ข ภาพปากและฟ น
เบื้องตน การแปรงฟนที่ถูกตอง งานทันตกรรมปองกัน การสงเสริมทันตสุขภาพ
แบบองครวมในชุมชน บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในงานทันตสาธารณสุข
ในชุมชน เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพปากและฟนเบื้องตนได
Practice learners to do research under the controlling and
a guidance of instructors to achieve new knowledge and innovation,
these purposesapplied in public health preventions and public
health local problem solving, in addition, the research can be
applied for general or published research in academic arena or
various classes

4120442

การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม
2(2-0-4)
Muslim Health Care
วิถีมุสลิม การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
และการบริโภคอาหาร ตามวิถีมุสลิม เพือ่ ประยุกตใหเหมาะสม
Muslim way of life, promotion, prevention, treatment and
rehabilitation and food consumption by Muslim way of life for
appropriate application

4120221

2.3.2 กลุมรายวิชาการประยุกต การตรวจประเมินสุขภาวะ
และการบําบัดเบื้องตน
10 หนวยกิต
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology
ความรู เบื้ องต นทางเภสัชวิ ทยา หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิ ทยา การ
คํานวณทางเภสัชกรรม เอกสารที่ใชทางเภสัชวิทยา หลักการใชยาและอันตรายจาก
การใชยา การแบงกลุมยา ขอบงใช วิธีใช ขนาดที่ใช อาการขางเคียง และขอหาม
ใชของยาภายใตขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบัญชียาและบัญชียาหลัก
แห งชาติ ยาสามัญประจํ าบ าน การจั ด การ การจ ายยาและบริ ห ารเวชภั ณฑใ น
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โดยการใช ป ญ หาเป น หลั ก เพื่ อ ให ส ามารถ
เลือกใชชนิดของยา รูปแบบของยาและบริหารจัดการยาไดอยางเหมาะสม
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Basic pharmacological knowledge, basic pharmacological
principles, and calculations in pharmaceutical sciences,
pharmacological documents, and uses of medicines and dangers of
drug use; classifications of types of medicines, indications, dosage,
side effects and contraindications of the medicine extent under the
ministry of public health, pharmaceuticals and medicine
pharmacopeia, national pharmacopeia, medicine cabinets and
pharmaceuticals management in hospital health promotion are
included, problem based learning as a tool that aim to be able to
select the type of drug for use and dosage forms and pharmaceutical
management in appropriateness
4120222

การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1
2(90)
Primary Care Prctices 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารปฐมภู มิ ได แ ก การฉี ด ยา ทํ า แผล การปฐม
พยาบาลเบื้องตน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
Primary care practice consists of patient care, immune
promotion and first aid for future work

4120326

อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
ความหมาย ขอบเขต และความสํ าคัญของอนามัย แมและเด็ ก การ
วางแผนครอบครัว การฝากครรภ การตรวจรางกายทั่วไป การตรวจครรภการให
คําแนะนําแกมารดาในระยะตั้งครรภ การสรางเสริมภูมิคุมกันมารดาและเด็ก โรค
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยในระหว างตั้งครรภ การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ
กระบวนการคลอดปกติ การจัดการเมื่อเกิดการคลอดฉุกเฉิน การดูแลมารดาและ
ทารกหลังคลอด การสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแตละวัย โดยใช
กระบวนการกลุม การใชปญหาเปนฐาน การสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติ อันจะ
นําไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพไดทันเหตุการณ
Meanings, scopes, importance of mother and child health
care, family planning, ANC, physical examination, general pregnancy
check-up, advice for mothers in pregnancy, strengthened immune
system of mother and child , complications during pregnancy, health
care for normal childbirth, giving-birth in emergency management,
maternal and infant health care after delivery, promoting the growth
and development of children, focus groups, discussion,
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problem based learning, return demonstration, training are as
methods for knowledge practice and application in health care
4120333

4120217

4120327

การฝกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2
2(90)
Primary Care Practices 3
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น การส ง ต อ การดู แ ลผู ป ว ย การเสริ ม สร า ง
ภูมิคุมกันโรค การปฐมพยาบาล การใช ยาเบื้องต น การดูแลหญิงตั้งครรภ การ
บําบัดโรคเบื้องตน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
Practice in assessment, transportation, patient care,
immune promotion, first aids, basic medication uses, and basic
therapies for future work
2.3.3 กลุมรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
11 หนวยกิต
การคุมครองผูบริโภค
2(1-2-3)
Consumer Protection
ความหมาย ประเภท ความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค บทบาท
ของเจาหน าที่สาธารณสุขในงานคุมครองผูบ ริโภค สารเคมีกับชีวิ ตประจําวั น
ความปลอดภัยของเครื่องสําอาง สารปรุงแตงอาหารประเภทตาง ๆ ประเภท
ของสารฆาแมลง และสารกําจัดศัตรูพืชที่สงผลกระทบตอสุขภาพ งานคุมครอง
ผู บ ริ โ ภค และข อ กํา หนดทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุม ครองผู บ ริ โ ภคโดยใช
การศึกษาจากกรณีศึกษา และอื่น ๆ เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใน
การทํางานในอนาคต
Meanings, types, importance of chemical in daily life,
cosmetics safety, types of food additives, insecticide and herbicide
types that affect health, consumer’s protection and law limitation
about consumer’s protection are explained in this study, learning
by case study and others are brought as tools to apply in future
work
การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยในชุมชน
2(1-2-3)
Laboratory in Environmental Health and Occupational
Health in Community
หลักการเบื้องตนในการวิเคราะห ตัวชี้วัด การใชเครื่องมือและอุปกรณ
ในหองปฏิบัติการ และ การตรวจวัดทางอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย การ
วิเคราะหและตีความหมาย การเตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและฝกทักษะการเก็บ
ตัว อยางทางดานอนามัย สิ่ งแวดล อมและอาชี วอนามัย เพื่อประยุกต ใช ในชุ มชน
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การเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห การสรุปสภาพการณ เพื่อประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยในชุมชนไดถูกตอง
A basic principles of this study is on analysis, indicators,
instruments and measurement devices use of environmental and
occupational health, analyzing and interpreting data, preparing
chemical, experimenting, collecting samples of environmental and
occupational health in community as well as tools and measuring
devices use are necessary skills needed. In addition, correct reporting
on results, including analyzing and conclusion for quality assessment
and occupational health required in this study in community
4120331

เวชศาสตรครอบครัว
2(2-0-4)
Family Medicine
แนวคิดและหลักการของเวชศาสตรครอบครัว อันจะนําไปสูการเรียนรู
งานของเวชปฏิบัติครอบครัว ในการดูแลการปองกัน สงเสริม ควบคุมโรคอันเกิด
จากสภาวะสุขภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม และเกิดจากพฤติกรรมของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
Concepts and principles of family medicine this will
contribute to the learning of family practice to care for the disease
prevention, health promotion and control both physical and mental
health and social behaviors of individuals, families and communities
for future work

4120438

การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Development
ความหมาย ประเภท และลั ก ษณะของชุ ม ชน การศึ ก ษาและการ
วิเคราะหชุมชน การเตรียมชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การทําแผนที่ การวิเคราะห
ยุทธศาสตรทางสาธารณสุข การสืบคนปญหา วิเคราะห วางแผน และดําเนินการ
แกปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวม มีการนํานวัตกรรมมาใชในการแกปญหา การ
ควบคุ ม กํ า กั บ งาน การติ ด ตามและการประเมิ น ผลเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการฝ ก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน
Meanings, categories , and characteristics of communities,
studies and analysis of communities important to understand
communities, being familiar to communities, analyzing communities,
mapping, strategic analysis of health, practicing skills of solving public
health problems by investigating, analyzing, planning and doing along
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with community participations, apply innovation for solving the
problem, plan monitoring and evaluating outcome in order to
integrate knowledge in field experiences in community health
4120439

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
2(1-2-3)
Elderly Health Care
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ภาวะโภชนาการ
เพศสัมพันธในผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพที่พบบอย การบริหาร การสงเสริมปองกัน
ป ญ หาสุ ข ภาพ การดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ ติ ด เตี ย ง และนโยบายการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมคุณคาของผูสูงอายุโดยใชกระบวนการกลุม การใช
ปญหาเปนฐาน การฝกปฏิบัติ อันจะนําไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ไดเหมาะสม
Concepts of elderly, theories of, definitions of elder as
well as changing of mental, social and spirit of elder are contained
details of taking care, nutrition, sexual, health problems are
frequently found,drug administration, health promotion and
protection, health care of bed ridden, health promotion policies of
elderly health as well as supporting value of elderly are included
focus grouping, problem-based learning, practicing as tools for
applying in taking care elder properly
2.3.4 กลุมรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานสุขภาพชุมชน

4120328

5 หนวยกิต

ระบบสารสนเทศสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Information System
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศทาง
สาธารณสุ ข เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขในปจ จุบัน การสืบคน
ขอมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะหและแปลผล การนําเสนอขอมูลสาธารณสุขโดย
อาศัยระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
Meanings, importance and public health information
systems technology, health information systems technology in the
current, searching for health information, analyzing and
interpretingthe results, aata presentation also relies on public health
information system for future work
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4120440

4120332

คอมพิวเตอรสําหรับงานสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
Computer in Community Health
ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน การ
วิ เ คราะห แ ละ การใช โ ปรแกรมปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ประมวลผล
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ การคํ า นวณ และโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ใ นงาน
สาธารณสุขชุมชน วิเ คราะห และประมวลผลขอมูล ทางดานสาธารณสุข โดยใช
เทคนิคตาง ๆ การผลิตสื่อทางดานสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต
Importance of computer for public health community,
analyzing and practicing of operating programs and evaluations,
calculation programs and application programs in community health
works, in addition, analysis, evaluation of health data using various
techniques and producing media for public health with the computer
system for future work
2.3.5 กลุมรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
3 หนวยกิต
ปญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
3(0-6-4)
Specific Problem for Public Health
จัดทําโครงรางการวิจัย ภายใตปญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข
ตามความสนใจ ความถนั ด ของผู เ รี ย น หรื อแนวโน มของปญหา นโยบาย หรื อ
ยุทธศาสตร ตาง ๆ โดยใชกระบวนการวิ จัย เพื่อใหไดมาซึ่งงานวิจัย ภายใตการ
ควบคุมและแนะนําของอาจารย เพื่อใหเกิดองคความรูใหม นวัตกรรม เพื่อนํามาใช
ในการป อ งกั น และแก ป ญ หาสาธารณสุ ข ในท อ งถิ่ น และสามารถเผยแพร
ผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือเวทีวิชาการตาง ๆ
Writing research proposals under public health issues in
scope of professional practices following student’s aptitude, or even
policy problems or strategies by using research processes for finding
under the controlling of supervision of instructors to achieve new
knowledge and innovation, these purposes applied in public health
preventions and public health local problem solving; In addition, the
research can be applied for general, published research in class, or
the academic arena

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เลขประจําตัว
ประชาชน
1. นายอวิรุทธ
สิงหกุล
อาจารย

2. นายทวี
ดํามินทร
อาจารย
3. นางสาวชมพูนุช
สุภาพวานิช
อาจารย

4. นางอัญชลี
พงศเกษตร
อาจารย

5. นางสาวซูฮัยลา
สะมะแอ
อาจารย

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

M.PH. (Public
Health)
ภ.บ. (เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา)
เกียรตินยิ มอันดับ
สอง
ส.ม.

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ป
พ.ศ.

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

2556

มหาวิทยาลัย
บูรพา
ส.บ. (สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
ศาสตร)
บูรพา
Ph.D. (Population University of
Health)
Manchester,
ประเทศอังกฤษ
M.Sc. (Public
มหาวิทยาลัย
Health)
มหิดล
พย.บ. (พยาบาล
วิทยาลัย
ศาสตร)
พยาบาลบรม
ราชชนนี สงขลา
M.Sc.
Asian Institute
(Environmental of
Toxicology,
Technology
Technology and
Management)
วท.บ. (สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
ศาสตร)
มหิดล
เกียรตินยิ ม
อันดับสอง
ส.บ. (อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัย
และความปลอดภัย) สุโขทัย
ธรรมาธิราช
วท.ม.
มหาวิทยาลัย
(จุลชีววิทยา)
สงขลานครินทร
วท.บ.
มหาวิทยาลัย
(อนามัยสิ่งแวดลอม) วลัยลักษณ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560

2561

2562

2563

2564

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

2547

2552
2549
2555
2545
2539
2547

2540

2550
2552
2548
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
1. นายอวิรุทธ
สิงหกุล
อาจารย

2. นายทวี
ดํามินทร
อาจารย
3. นางสาวชมพูนุช
สุภาพวานิช
อาจารย

4. นางอัญชลี
พงศเกษตร
อาจารย

5. นางสาวซูฮัยลา
สะมะแอ
อาจารย

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
M.PH. (Public
Health)
ภ.บ. (เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา)
เกียรตินยิ มอันดับ
สอง
ส.ม.

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ป
พ.ศ.

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

2556

มหาวิทยาลัย
บูรพา
ส.บ. (สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
ศาสตร)
บูรพา
Ph.D. (Population University of
Health)
Manchester,
ประเทศอังกฤษ
M.Sc. (Public
มหาวิทยาลัย
Health)
มหิดล
พย.บ. (พยาบาล
วิทยาลัย
ศาสตร)
พยาบาลบรม
ราชชนนี สงขลา
M.Sc.
Asian Institute
(Environmental of
Toxicology,
Technology
Technology and
Management)
วท.บ. (สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
ศาสตร)
มหิดล
เกียรตินยิ ม
อันดับสอง
ส.บ. (อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัย
และความปลอดภัย) สุโขทัย
ธรรมาธิราช
วท.ม.
มหาวิทยาลัย
(จุลชีววิทยา)
สงขลานครินทร
วท.บ.
มหาวิทยาลัย
(อนามัยสิ่งแวดลอม) วลัยลักษณ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560

2561

2562

2563

2564

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

2547

2552
2549
2555
2545
2539
2547

2540

2550
2552
2548
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. นางสาวพนารัตน
เที่ยงสุทธิสกุล
อาจารย
2. นางสาวจารุวรรณ
วงคทะเนตร
ผูชวยศาสตราจารย
3. นายเชต ใจกัลยา
อาจารย

4. นางสาวดุษฎี
หมื่นหอ
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

วุฒิบัตรเวชศาสตรฟนฟู
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2550
2545

Ph.D. (Green Chemistry and
Environmental Biotechnology)
M.Sc. (Environmental Toxicology,
Technology and Management
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
Ph.D. (Environmental Toxicology,
Technology and Management)
M.Sc. (Environmental Toxicology,
Technology and Management
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
Ph.D. (Environmental Health)

Korea Institute of Science
and Technology, Korea.
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล
Asian Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Birmingham,
Birmingham, UK.
Asian Institute of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2553

D.Tech.Sc. (Environmental
Engineering and Management)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

2546
2540
2555
2550
2540
2555
2550
2545
2538
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) การจัดการเรียนการสอนเนนผลลัพธการเรียน รูแตละรายวิชายึดหลักสําคัญ คือ
ใหผูเรียนเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน การ
แกปญหาและการสรางองคความรูโดยการเรียนรูผานโครงการในชุมชน โดยเปนการฝกประสบการณ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากองคกรในชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เนน
ผลลัพธการเรียนรู 6 ดาน ดังนี้
- ดานคุณธรรมและจริยธรรม : ความตรงตอเวลา
- ดานความรู : การวินิจฉัยชุมชน
- ดานทักษะทางปญญา : วิเคราะหสถานการณ และ
แกปญหาในชุมชนโดยอาศัยการบูรณาการความรูในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพ
- ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ: มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะของภาวะ
ผูนํา และภาวะผูตามที่ดี
- ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ : ประเมินสถานการณ การวินิจฉัย
การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1 ภาคการศึกษา จํานวน 450 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาปญหาเฉพาะทางสาธารณสุข ในภาคการศึกษาที่
2 ของชั้ นป ที่ 3 ตามลํ าดั บ ซึ่งนั กศึกษาจะไดเ รียนรายวิช าสถิติเ พื่อการวิจั ยทางสาธารณสุข และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขมากอน ซึ่งนักศึกษาจะทําปญหาเฉพาะทางสาธารณสุข เปนรายบุคคล
หรือเปนทีม
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถทํา
วิจัยเบื้องตนเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติการทางดานสาธารณสุข และสามารถนําเสนอ
ผลงานวิชาการในโอกาสตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ซึ่งเนนดานคุณธรรมจริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
รวม 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ ในการทําวิจัย
(1) ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
(2) นักศึกษาหาหัวขอที่สนใจ ซึ่งสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
(3) มอบหมายใหนักศึกษาติดตออาจารยที่ปรึกษา
(4) นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจ รวมทั้งแนวทาง
การศึกษาคนควา
(5) อาจารยมีการติดตามใหคําปรึกษาระหวางกระบวนการศึกษาเปนระยะ
(6) นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาดวยสไลดและเอกสารฉบับเลมตอกลุมคณาจารยที่
ปรึกษาและนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล เปนกระบวนการที่สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน ดังนี้
(1) การกําหนดหัวขอและเกณฑมาตรฐาน การประเมินผลรายวิชา
(2) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
(3) อาจารยประเมินโครงรางการวิจัย (ในรูปคณะกรรมการสอบ)
(4) อาจารยประเมินงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ในรูปคณะกรรมการสอบ)

