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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รัหสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร     :  25401571101246 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Community Health 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
   ชื่อยํอ :  วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Community Health) 
   ชื่อยํอ :  B.Sc. (Community Health) 

3.  วิชาเอก  
 ไมํมี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิต   
ไมํน๎อยกวํา 136 หนํวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
  5.3 ภาษาที่ใช้     
   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
  5.4 การรับเข้าศึกษา    

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 



2 
 

 

 

  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เริ่มใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นชอบให๎เสนอ

หลักสูตรตํอสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบให๎น าเสนอหลักสูตรตํอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
           6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบให๎น าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที ่27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. นักวิชาการสาธารณสุขประจ าสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  

ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/สถานประกอบการอ่ืนๆ 
2. ประกอบอาชีพอิสระด๎านการบริการสุขภาพ เชํน ตัวแทนบริษัทจ าหนํายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล  
    อาจารย์ 
    3-3602-00126-54-9 

M.PH. (Public Health) 
 
ภ.บ. (เภสชัวิทยาและพิษวิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับสอง  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกํน 

2556 
 

2547 

2. นายทวี ด ามินทร์  
   อาจารย์ 
   3-9507-00031-54-1 

ส.ม.  
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2549 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
   3-9402-00232-41-6 

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

University of 
Manchester, 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา 

2555 
 

 
2545 
2539 

4. นางอัญชลี  พงศ์เกษตร 
   อาจารย์ 
    3-9506-00472-11-2 

M.Sc. (Environmental 
Toxicology, Technology and 
Management) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
เกียรตินิยมอันดับสอง 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  

Asian Institute of 
Technology 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2547 
 
 

2540 
 

2550 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
   5-9506-00016-00-8 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล๎อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

2552 
 

2548 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
      การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ประเทศไทยได๎เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยน
เร็วและซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงตํอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข๎อผูกพันที่
จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต๎องน าภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันใน
ประเทศให๎เข๎มแข็งขึ้นมาใช๎ในการเตรียมความพร๎อมให๎แกํคน และระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให๎
ก๎าวหน๎าตํอไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยี
ใหม ํๆ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตําง  ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความ 
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต๎องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม (3) การสนับสนุนและสํงเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 
   การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต๎องปรับให๎เหมาะสม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ในระดับประเทศ รวมทั้งการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และประชาคมโลก 
  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเป็นโลกาภิวัตน์ของสังคมในปัจจุบัน ท าให๎ประชากรไทยได๎สัมผัสกับวิวัฒนาการ
ทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมสากลอยํางมากมาย พบวําสถานการณ์ด๎านวิถีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น 
ประชากรสูงอายุและผู๎เจ็บปุวยเรื้อรังมีจ านวนมากขึ้น ปัญหาที่พบสํวนใหญํเป็นปัญหาภาวะโรคเรื้อรัง
และโรคที่เก่ียวกับผู๎สูงอายุ  

 ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ ด๎านโครงสร๎างประชากรผู๎สูงอายุพบวําปัจจุบันประเทศไทย  
(19 กันยายน 2557) มีประชากร 64.9 ล๎านคน มีจ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เทํากับ 
10.02 ล๎านคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 15.4 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงด๎านโครงสร๎างประชากรของประเทศ
ไทยที่ผํานมา พบวําสัดสํวนประชากรผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ และคาดการณ์วําในปี 2568 ประเทศ
ไทยจะมีผู๎สูงอายุเกินกวําร๎อยละ 20 (14.4 ล๎านคน ) ซึ่งเป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพ
ของผู๎สูงอายุพบวํา โรคที่ท าให๎ผู๎สูงอายุเพศชายสูญเสียสุขภาวะ 5 อันดับแรก ได๎แกํ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และโรคมะเร็งตับ สํวนเพศหญิง  ได๎แกํ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร๎า ส าหรับ
อุบัติการณ์โรคหรืออาการเรื้อรังที่พบบํอยในผู๎สูงอายุไทย โดยการตรวจรํางกาย 5 อันดับแรก ได๎แกํ 
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โรคความดันโลหิตสูง กลุํมอาการเมตาบอลิค โรคอ๎วนลงพุง ภาวะอ๎วน และโรคข๎อเสื่อม ตามล า ดับ 
กอปรกับ พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการก าหนดบทบาทของนักวิชาการ
สาธารณสุขที่ชัดเจนขึ้น  ท าให๎ความต๎องการบุคลากรที่มีสมรรถนะในด๎านสาธารณสุขเพ่ือสํงเสริม
สุขภาพ ดูแลสุขภาพ ปูองกันความเจ็บปุวย และการฟ้ืนฟูผู๎สูงอายุและผู๎เจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชนสูงขึ้น 
เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขให๎ตอบสนองตํอปัญหาของสังคมได๎อยํางเหมาะสม จึงได๎มีการปรับปรุง
หลักสูตร และปรับชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1   การพัฒนาหลักสูตร   
      การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต๎องพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โดยเฉพาะอยํางยิ่งทักษะในการบริการสุขภาพ
ในบริบทของสังคมที่แตกตําง ทั้งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการขยายตัว
ด๎านบริการสุขภาพภายในประเทศ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่ออกแบบ
เป็นอยํางดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให๎มีความพร๎อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให๎เข๎ากับลักษณะงาน ทั้งทางด๎านวิชาการและวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ สามารถใช๎เทคโนโลยีและสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเป็นคนดี มีจริยธรรม 
และความรับผิดชอบตํอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  12.2   ความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน  

พันธกิจที่ส าคัญของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คือการผลิตบัณฑิตที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ  มีความรู๎ความสามารถในการด าเนินงานทางด๎านสาธารณสุข 
ตลอดจนสร๎างองค์ความรู๎วิจัยและพัฒนา แก๎ไขปัญหาได๎เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็น
ความตั้งใจที่จะตอบสนองตํอความต๎องการของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยคือ 1) ผลิต
ก าลังคนด๎านสุขภาพ 2) พัฒนาสมรรถนะก าลังคนด๎านสุขภาพ  3) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ 4) 
บริการวิชาการด๎านสุขภาพแกํสังคม และ  5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นการเปิดโอกาสและ
ทางเลือกให๎กับนักศึกษาที่ต๎องการเรียนรู๎และมีประสบการณ์เพ่ือออกไปปฏิบัติงานรับใช๎ประชาชนใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดตําง ๆ ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหภ้าควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 โครงสร๎างหลักสูตรประกอบด๎วย 3 หมวดวิชา คือ  
            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
            2. หมวดวิชาเฉพาะ  บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจ าจากวิทยาลัย   
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์พิเศษจาก
หนํวยงานภายนอก 
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            3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย 
ภาควิชาหรือหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด 
           13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให๎นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได ๎
           13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎เป็นไปตาม
ข๎อก าหนดรายวิชา  โดยติดตํอประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะต๎องมีองค์ความรู๎ เกี่ยวกับการด าเนินงานด๎าน
สาธารณสุข ตํอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล๎อม ในด๎านการสํงเสริมการเรียนรู๎ การ
แนะน าการให๎ค าปรึกษา ควบคุม ปูองกัน การตรวจประเมินการบ าบัดโรคเบื้องต๎น และการฟ้ืนฟู
สุขภาพแบบองค์รวม และการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์สังคมมาประยุกต์ในการประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชนเชิงระบบ การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และการจัดการระบบข๎อมูลขําวสารที่
จ าเป็นตํอการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให๎เหมาะสม 
สามารถสื่อสารและใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
ปัญหาทางด๎านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ จึงต๎องปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการสํงเสริมการเรียนรู๎ การแนะน า การให๎ค าปรึกษา ควบคุม ปูองกัน การ
ตรวจประเมิน การบ าบัดโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม และการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์สังคม
มาประยุกต ์เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขให๎เป็นผู๎น าวิชาการด๎านสาธารณสุข และตอบสนองตํอความ
ต๎องการของชุมชน โดยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในหนํวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความสามารถดังนี้ 
                1.3.1 ใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาสุขภาพแบบมีสํวนรํวม ตั้งแตํการประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ  
                1.3.2 วางแผนปฏิบัติการ ด าเนินการ ควบคุมก ากับและประเมินผลแผนงานโครงการ
สาธารณสุขชุมชน  
                1.3.3  มีทักษะในกระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านสุขภาพ  
                1.3.4  จัดระบบการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการเฝูาระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวด๎าน
สถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยก าหนด  
                1.3.5  เป็นที่ปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม ในกระบวนการแก๎ปัญหาสุขภาพชุมชน การ
ด าเนินงานการเฝูาระวัง รํวมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ  

      1.3.6  ใช๎กระบวนการวิจัยและเลือกใช๎ผลการวิจัยในการพัฒนางานอนามัยชุมชน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
แผนพัฒนาปรับปรุงคาดวําจะด าเนินการให๎แล๎วเสร็จครบถ๎วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้ 

1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานของ
ประเทศ และมาตรฐานสากล  
2) แผนการติดตามการ 
เปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องใน 
ด๎านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข๎อง 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง 
3) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช๎ รับฟังความ
คิดเห็นตํางๆ จากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง เชํน คณาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิตและผู๎ใช๎บัณฑิต 

ระยะสั้น 
1) ด าเนินการทบทวน
ข๎อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล๎องกับมาตรฐานของ
ประเทศและมาตรฐานสากล 
2) ปรับปรุงเนื้อหาของ
หลักสูตรและรายวิชาให๎ 
สอดรับกับผลการเรียนรู๎ 
ระยะยาว 
1) จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพส าหรับข๎อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร 
2) จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพส าหรับรายวิชาที่
คัดเลือก 
3) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก 5 ปี 

1) ความพึงพอใจของ
หนํวยงานที่รับบัณฑิตเข๎า
ท างาน 
2) ผลการวิจารณ์
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
จากผู๎เชี่ยวชาญภายนอก 
3) ผลการสํงนักศึกษาไปฝึกใน
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) ผลการประเมินอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  

การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อนให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไมํมี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
                      ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                      ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  ผู๎ที่จะเข๎าศึกษาหลักสูตรนี้ ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โปรแกรมวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเทําตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ก าหนด  

2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ๎วนตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลาก าหนด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน๎นการ
เรียนรู๎ และมีปัญหาในการปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากนักศึกษาสํวนหนึ่งไมํเคยอยูํหํางจาก
ครอบครัว ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตํางจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
วิธีการในการแก๎ไขปัญหา/ข๎อจ ากัดของนักศึกษา สามารถท าได๎ดังนี้ 

          2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ จัดประชุมผู๎ปกครอง จัดระบบการปรึกษา      
แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประสานงานกับคณาจารย์ผู๎สอน และผู๎ปกครองในกรณีที่นักศึกษามี
ปัญหา  
       2.4.2 วิทยาลัยมีการจัดสัมมนาแนะแนว เน๎นเรื่องการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล แนะน าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  2.4.3 วิทยาลัยจัดให๎มีการดูแลนักศึกษาโดยรุํนพ่ีดูแลรุํนน๎อง ซึ่งจะสามารถสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางนักศึกษาด๎วย 
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    2.5 แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปีท่ี 2  50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3   50 50 50 

ชั้นปีที่ 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตที่คาด 
ว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6. งบประมาณตามแผน 
       2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คําธรรมเนียม
การศึกษา 
คนละ 10,000 บาท
ตํอภาคการศึกษา   

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

2. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลคนละ 2,700 
ตํอปี 

135,000 270,000 405,000 540,000 540,000 

รวมรายรับ 1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000 
         

2.6.2 รบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลังร๎อยละ 
20 

227,000 454,000 681,000 908,000 908,000 

2. รายจํายระดับ
วิทยาลัย ร๎อยละ 40 

454,000 908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000 

3. คําใช๎จํายในการ
ด าเนินงานร๎อยละ 40 

454,000 908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000 

รวม 1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000 
จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษา 
18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
               แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
ระบบการเทียบโอนหนํวยกิต โดยให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3.    หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 136 หนํวยกิต 
 3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
    โครงสร๎างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประกอบด๎วย
หมวดวิชา 3 หมวดวิชา  คือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งแตํ
ละหมวดวิชาประกอบด๎วยกลุํมวิชา  ดังนี้ 
                  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      30  หน่วยกิต 
                          1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา                 12   หนํวยกิต 
 1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์          ไมํน๎อยกวํา     6   หนํวยกิต 
 1.3 กลุํมวิชาสังคมศาสตร์           ไมํน๎อยกวํา     6   หนํวยกิต 
 1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                                    ไมํนอ๎ยกวํา                                                    

 
6   หนํวยกิต      

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไมํน๎อยกวํา   100   หน่วยกิต    
                           2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        ไมํน๎อยกวํา       30   หนํวยกิต 
                           2.2 กลุํมวิชาชีพสาธารณสุข        ไมํน๎อยกวํา      34   หนํวยกิต 

                 2.3 กลุํมวิชาชพีเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน  
                                                          ไมํน๎อยกวํา 

      
36   หนํวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมํน๎อยกวํา      6  หน่วยกิต 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
               ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 ต๎องมีหนํวยกิต ส าหรับหลักสูตรที่ยังไมํมี มคอ. 1  ต๎องมีหนํวย
กิตไมํน๎อยกวํา 72 หนํวยกิต                                                        

  94   หน่วยกิต    

   หนํวยกิตปฏิบัติการ (ไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต)              68 หนํวยกิต 
   หนํวยกิตทฤษฎี (ไมํน๎อยกวํา 24 หนํวยกิต)              26 หนํวยกิต 
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3.1.3   รายวิชา 
  รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแตํละหมวดวิชาและ
กลุํมวิชาดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รายวิชาตามโครงสร๎างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการก าหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแตํละ
กลุํมวิชา ดังนี้ 

1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร                   12 หนํวยกิต 
      1) วิชาบังคับ   10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
      Thai for Communication 

2100102     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                   2(1-2-3) 
       Speaking and Writing Skills Development  
2100104     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู๎       2(1-2-3) 

       English for Communication and Learning Development 
2100107     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     2(1-2-3)  
        Melayu for Communication 
2100108     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู๎       2(1-2-3) 

       Melayu for Communication and Learning Development 
* 2100115   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                                    2(1-2-3) 

       English for Communication 1             
* 2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                                    2(1-2-3) 
                Thai for Careers English for Communication 1 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทํา (โดยไมํต๎องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู๎)  

 

2) เลือกเรียน  2 หน่วยกิต  
2100103     หลักการอํานและการเขียนค าไทย          2(2-0-4) 

      Principles of Reading and Writing Thai Words 
2100105     การพัฒนาทักษะการพูดและการอํานภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 

      Development of Speaking and Reading Skills in English 
2100106      ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอํานและการเขียน            2(1-2-3) 

       English for Reading and Writing Development 
2100109     ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
                 Basic Melayu 
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2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2         2(1-2-3) 
English for Communication 2 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแหํงความสุข          2(1-2-3)  

Happiness Study 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์           2(2-0-4) 

Aesthetics Approach 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต        2(1-2-3) 

Information for Life Long Learning 
2100118 ความจริงของชีวิต          2(2-0-4) 
  Truth of Life 
2100119 การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
  Self Development 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต          2(1-2-3) 
  Aesthetics for Life 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์           2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
  Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
  Skills for Life 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
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4100102      วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3) 
                 Science for the Quality of Life Development  
4100103      เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
        Information Technology in Daily Life 
4100108      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
                 Science in Daily Life 
4100109      การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3) 
                  Sports for the Quality of Life Development 
 

              2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                                   100 หน่วยกิต                                                      
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                            30 หน่วยกิต  
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  15 หน่วยกิต 
4120101 หหลักฟิสิกส์ 

Principles of Physics 
3(2-2-5) 

4120102 หลักเคมี 
Principle of Chemistry 

3(2-2-5) 

4120103 หลักชีววิทยา 
Principle of Biologicals 

3(2-2-5) 

4120107 ชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
Basic Biochemistry in Public Health 

3(2-2-5) 

4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public Health 
 

3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4120218 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 

Statistics for Research in Public Health 
 

3(2-2-5) 
 

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 12 หน่วยกิต 
4120104 การสาธารณสุขเบื้องต๎น 

Introduction to Public Health  
2(2-0-4) 

4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology  

3(2-2-5) 

4120110 สุขภาพจิตชุมชน          
Community Mental Health                                                                                                                                                                               

2(2-0-4) 
 

4120220 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน 
Basic Health Care 

3(2-2-5) 
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4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 
English for Public Health 
 

2(2-0-4) 

         2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข               ไม่น้อยกว่า  34 หน่วยกิต  
 

                  2.2.1 กลุ่มวิชาสถิติ/ชีวสถิติ หรือการวิจัยทางสาธารณสุข               3 หน่วยกิต   
4120323  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

Research Methodology in Public Health  
 

3(2-2-5) 
 

 2.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด   3 หน่วยกิต 
4120215 วิทยาการระบาด 

Epidemiology  
 

3(2-2-5) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข/การจัดการด้านสุขภาพ 3 หน่วยกิต 
4120213 การบริหารสาธารณสุข 

Public Health Administration 
 

3(3-0-6) 

 2.2.4 กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม   3 หน่วยกิต 
4120324 อนามัยสิ่งแวดล๎อม 

Environmental Health 
 

3(3-0-6) 

 2.2.5 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3 หน่วยกิต 
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 
 

3(3-0-6) 

 2.2.6 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพ         

 
3 หน่วยกิต 

4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล๎อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Public Health, Environmental Law and Professional Ethics 
 

3(3-0-6) 

 2.2.7 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior 
3(2-2-5) 

 เลือกเรียน  
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
2(1-2-3) 

 2.2.8 กลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ  

 
5 หน่วยกิต 

4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต๎น  
Basic Medical Care  

3(2-2-5) 
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4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
Rehabilitation  
 

2(2-0-4) 

 2.2.9 กลุ่มวิชาการปูองกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ท า
ให้เกิดโรค  

 
3 หน่วยกิต 

4120219 เวชศาสตร์ปูองกัน 
Preventive Medicine  
 

3(3-0-6)  

 2.2.10 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  5 หน่วยกิต 
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน *                                                                    

Field Experience in Community Health  
 5(450) 

                   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
            

 2.3.1 กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ  ไม่น้อยกว่า 

 
7 หน่วยกิต 

4120111 การสํงเสริมสุขภาพและการให๎ค าปรึกษา 
Health Promotion and Counselling 

3(2-2-5) 

4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน  
Economic in Community Health 

2(2-0-4) 

4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  
Sustainable Health System Development 

2(2-0-4) 

 เลือกเรียน   
4120105 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

Herb for Health 
2(1-2-3) 

4120334 เวชศาสตร์การเดินทางและการทํองเที่ยว 
Teavel Medicine 

2(1-2-3) 

4120335 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

2(1-2-3) 

4120441 ทันตกรรมชุมชน 
Community Dentistry 

2(1-2-3) 

4120442 การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม  
Muslim Health Care 
 
 
 

2(2-0-4) 

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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 2.3.2 กลุ่มรายวิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ และ
การบ าบัดเบื้องต้น  

 
10 หน่วยกิต 

4120221 เภสัชวิทยา  
Pharmacology  

3(3-0-6) 

4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 
Primary Care Practices 1 

2(90) 

4120326 อนามัยครอบครัว  
Family Health  

3(2-2-5) 

4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 
Primary Care Practices 2 
 

2(90) 

 2.3.3 กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  11 หน่วยกิต 
4120217 การค๎ุมครองผู๎บริโภค 

Consumer Protection 
2(1-2-3) 

4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัยในชุมชน 
Laboratory in Environmental Health and Occupatuianal 
Health in Community 

2(1-2-3) 

4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว 
Family Medicine 

2(2-0-4) 

4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  
Community Health Development   

3(2-2-5) 

4120439 การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 
Elderly Health Care  
 

2(1-2-3) 

 2.3.4 กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านสุขภาพชุมชน  

5 หน่วยกิต 

4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 
Health Information System 

2(1-2-3)  

4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 
Computer in Community Health 

3(2-2-5) 

 2.3.5 กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  3 หน่วยกิต 
4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  

Specific Problem for Public Health  
3(0-6-4) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                      ให๎เลือกรายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนที่ไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้  

 
3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
   กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
   วิชาชีพ 

4120101 หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
4120102 หลักเคมี 3(2-2-5) 
4120103 หลักชีววิทยา 3(2-2-5) 
4120104 การสาธารณสุขเบื้องต๎น 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หนํวยกิต 
 รวม 19 หน่วยกิต 

 

 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  
  วิชาชีพ 
  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

4120107 ชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
4120110 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4) 
4120111 การสํงเสริมสุขภาพและการให๎ค าปรึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 2(2-0-4) 
4120213 การบริหารสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
4120215 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) 
4120217 การค๎ุมครองผู๎บริโภค 2(1-2-3) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4120218 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4120219 เวชศาสตร์ปูองกัน 3(3-0-6) 

4120220 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
4120221 เภสัชวิทยา  3(3-0-6) 
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 2(90) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  4 หนํวยกิต 
 4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

4120324 อนามัยสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
4120326 อนามัยครอบครัว  3(2-2-5) 
4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ 
             อาชีวอนามัยในชุมชน 

2(1-2-3) 

4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2                                         

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2 หนํวยกิต 
 4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล๎อมและ 

            จรรยาบรรณวิชาชพี 
3(3-0-6) 

4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต๎น  3(2-2-5) 
4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว 2(2-0-4) 
4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  3(0-6-4) 
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หนํวยกิต 
 รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
    

4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(2-0-4) 
4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพท่ียั่งยืน  2(2-0-4) 
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 
4120439 การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 2(1-2-3) 
4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)  

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หนํวยกิต 

 รวม  14 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    

4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
            ชุมชน 

5(450) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต  
      1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต  
 1) บังคับเรียน                                                           10 หน่วยกิต  
  

รหัสวิชา         ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป-อ)   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร   

ฝึกทักษะใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียน การใช๎ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ การน าเสนอข๎อมูล
ในเชิงให๎ความรู๎ ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และวิจารณ์อยํางมีเหตุผล  ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก๎ไขการใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน  ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกตํอสังคมในการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให๎พูดและเขียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุํม และรํวมวิจารณ์
เพ่ือแก๎ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเน๎นการใช๎ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝึกวิจารณ ์

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
English  for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อําน เขียน  
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ตํางๆ  อาทิ  การกลําวทักทาย  การกลําวลา  
การแนะน าตนเองและผู๎อ่ืน  การร๎องขอ  การเสนอความชํวยเหลือ  การให๎
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การให๎ข๎อมูล  การติดตํอสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใช๎เครื่องมือ  แหลํงข๎อมูลเพ่ือศึกษาค๎นคว๎าในการพัฒนาการสื่อสาร  
เชํน  การใช๎พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

การใช๎ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
งํายๆ ฯลฯ โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูด 
 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 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3)  
Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใช๎ภาษามลายู ด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอํานออกเสียงค าภาษา
มลายูให๎ถูกต๎อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ 
เชํน การแนะน าตนเอง การกลําวทักทาย การกลําวลา การให๎ค าแนะน า การ
ติดตํอสอบถามข๎อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยค          
ที่ไมํซับซ๎อน  
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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             

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน ถ๎อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ๎าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต๎องเหมาะสม 

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 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช๎ภาษาไทยด๎านการฟัง การพูด การอํานและ
การเขียนเพ่ือให๎เกิดการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข๎อมูล การให๎
ความรู๎ การวิเคราะห์ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะโดยผํานกระบวนการค๎นคว๎าตาม
หลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติ
หน๎าที่การงานและการใช๎ชีวิตประจ าวัน 
 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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2) เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย            2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ตํางๆ ในการอํานและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให๎การ
อํานและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิ เคราะห์ 
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออํานผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแก๎ไขและเผยแพรํการอํานและการเขียนค าไทยให๎ถูกต๎อง 
 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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ           2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอํานภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุํม การน าเสนองานหน๎าชั้น และฝึกการอําน
อยํางมีประสิทธิภาพ การอํานจับใจความ การอํานหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
เว็บไซต์ 

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 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน            2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือให๎สามารถอํานจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน๎น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน๎าที่เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ทั้งด๎าน
การศึกษาและอาชีพ เชํน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
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 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การ
เชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข๎าด๎วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอ
ข๎อมูลในเชิงให๎ความรู๎ ข๎อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช๎ให๎สอดคล๎องกับบริบททาง
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     

การใช๎ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบงํายๆ ฯลฯ 
โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูด ให๎สามารถประยุกต์ใช๎ในการสื่อสารกับ
เจ๎าของภาษาได ๎

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 หลักการสร๎างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อําน และเขียน เพ่ือความเข๎าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให๎
สามารถประยุกต์ใช๎ในการสื่อสารกับเจ๎าของภาษาได๎ 
 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 
การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช๎

สถานการณ์จริงที่สอดคล๎องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องรวมถึงการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 

 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแหง่ความสุข              2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขํายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง

บวกเห็นคุณคําในตนเอง ผู๎ อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนิน
ชีวิตและการอยูํรํวมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมี
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 สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาวําด๎วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวข๎องกับ 

กระบวนทัศน์ การรับรู๎ความงาม  ผํานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท๎องถิ่นสูํ
สากลทั้งในด๎านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร๎างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช๎กับชีวิต 
 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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต แหลํงสารสนเทศและการเข๎าถึงแหลํงสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
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และรวบรวมสารสนเทศมาใช๎เพื่อการศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วยตนเอง วิธีการน าเสนอ
ผลการศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
         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 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก๎ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพ่ือจะไดรจูักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ 
ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การปูองกันและการจัดการความเครียด การสร๎างมนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย๎ง 

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 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต             2(1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข๎อแตกตํางในศาสตร์ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได๎ยิน และ
การเคลื่อนไหว สูํทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผํานขั้นตอนการ
เรียนรู๎เชิงคุณคําจากการร าลึก ความคุ๎นเคยและน าเข๎าสูํความซาบซึ้ง เพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์               2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด๎านตําง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 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 

2150102 การจัดการทางสังคม              2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสูํกระบวนการ
จัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เก่ียวข๎องกับชุมชน แนวคิด 

                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต 
                    ในท๎องถิ่น 

 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 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร๎างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล การติดตํอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให๎ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร๎างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสูํการอยูํรํวมกับเพ่ือน
มนุษย์อยํางสันติ 
 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 ทักษะในการด าเนินชีวิต                       2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหมํเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร๎างสรรค์ 
ความเห็นใจผู๎อ่ืน ความรับผิดชอบตํอสังคม การสร๎างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผํอนคลายความตึงเครียด 

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 

เอกลักษณ์ทางสั งคม วัฒนธรรมท๎องถิ่น  และวัฒนธรรมไทย 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร๎างจิตสาธารณะเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพ่ือความก๎าวหน๎าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช๎ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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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  

 

                  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให๎เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน

เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชําซื้อ บัญชีรับ-จําย ภาษี และสถิติเบื้องต๎น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต             2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์  ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล๎อม และการสํงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development. 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช๎คลังความรู๎ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช๎ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลํงพลังงาน พลังงานไฟฟูา การผลิตกระแสไฟฟูา 
วงจรไฟฟูาในบ๎าน อุปกรณ์ไฟฟูา หลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาประเภท
ตํางๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะตํางๆ ของมนุษย์  
พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
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
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช๎ความร๎อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และ
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 กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขํงขันกีฬาประเภท  
ตําง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให๎เหมาะสมกับศักยภาพของแตํละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเลํนกีฬาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอรํางกาย อารมณ์ และ
สังคม การปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
การน าทักษะด๎านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลํนกีฬาและการละเลํน
พ้ืนเมืองในท๎องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร๎างภาวการณ์เป็นผู๎น า 

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 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                        15 หน่วยกิต 
4120101 หลักฟิสิกส์                                                                       

Principles of Physics  
3(2-2-5) 

              ความสัมพันธ์ของความรู๎พ้ืนฐานด๎านฟิสิกส์ตํองานสาธารณสุข การวัด 
และหนํวยการวัด  ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติและระบบการค๎า ความแมํนย าใน 
การวัดลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ทั้งเชิงเส๎นและเชิงมุม   
มวลและโมเมนตัม  กฎการเคลื่อนที่ของงาน  ก าลัง และพลังงาน  กฎการอนุรักษ์ 
พลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร  และปรากฏการณ์ทางความร๎อน  แสง เสียง 
ไฟฟูา และแมํเหล็ก  และฝึกปฏิบัติเพื่อให๎สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ให๎ 
สอดคล๎องกับชีวิตประจ าวันและวิชาชีพสาธารณสุข 

               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                                                                            
Principle of Chemistry 

3(2-2-5) 

                ความสัมพันธ์ของความรู๎ พ้ืนฐานด๎านเคมีตํองานสาธารณสุข 
โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต๎น ปริมาณสารสัมพันธ์ ความ
เข๎มข๎นของสารละลาย  สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  และอินดิเคเตอร์   สมดุลของ
ไอออนในน้ า  สารประกอบอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับชีวิตประจ าวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข 

                 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                                                                      
Principle of Biologicals 

3(2-2-5) 

                ความสัมพันธ์ของความรู๎ พ้ืนฐานด๎านชีววิทยาตํองานสาธารณสุข 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต  การท างานของระบบตําง ๆ  พันธุศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตัว 
การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม และฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับ
ชีวิตประจ าวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข 

                 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 
Basix Biochemistry in Public Health 

3(2-2-5) 

 
               ชีวโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พร๎อมทั้งสมบัติ หน๎าที่ และบทบาท
ของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ เอนไซม์ วิตามิน 
ฮอร์โมน การยํอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไลพิด 
โปรตีน ของเหลวในรํางกาย และฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ให๎
สอดคล๎องกับชีวิตประจ าวันและวิชาชีพทางสาธารณสุข 

                 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                                             
Microbiology and Parasitology for Public Health 

3(2-2-5) 

                ชนิด  รูปรํางลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดตํางๆ การติดตํอ  การเกิดโรค
โดยเน๎นเฉพาะเชื้อที่สามารถพบได๎บํอย ๆ  การปูองกันการระบาดของเชื้อโรค  
วิทยาภูมิคุ๎มกัน  การฝึกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และศึกษารูปรํางลักษณะ  
วงจรชีวิต  ความสัมพันธ์ระหวํางปรสิตกับคน  ระบาดวิทยาการติดตํอ  การ
ควบคุมและการปูองกันปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย  ประเทศ
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กลุํมอาเซียน และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่ส าคัญในภูมิภาคเพ่ือให๎สามารถน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในอนาคต 

                  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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                 3 หน่วยกิต 

 

4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข                                              
Statistics for Research in Public Health 

3(2-2-5) 

                การแจกแจงความถี่ สถิติในเชิงพรรณา คําเฉลี่ย คํามัธยฐาน คําฐาน
นิยม คําพิสัย ความนําจะเป็น การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํศูนย์กลาง การแจกแจงข๎อมูล  
การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบความแตกตํางของคํามัชฌิมเลขคณิต การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยรายคูํเปรียบเทียบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการถดถอยเชิงเดี่ยว ตลอดจนการตีความหมายและการอภิปรายผล โดยใช๎
กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการกลุํม และสามารถน ามาประยุกต์ในงานวิจัย
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข                     12 หน่วยกิต 
 

4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                                      
Introduction to Public Health 

 2(2-0-4) 

               ความหมาย ความส าคัญของงานสาธารณสุข บทบาทหน๎าที่ของ
นักวิชาการสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดการพัฒนางานด๎าน
สาธารณสุข  นโยบายของเขตบริการสุขภาพ นโยบายตําง ๆ ของกระทรวง
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สาธารณสุข การจัดระบบบริการสุขภาพ  แผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ และโดยมี
การสืบค๎นหาความรู๎  การอภิปราย เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ได๎ในอนาคต 

               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 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                                             
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

               ความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู๎
เบื้องต๎นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโครงสร๎างรํางกายของ
มนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ รูปรําง ลักษณะต าแหนํง และหน๎าที่การท างานของ
ระบบตํางๆ ของรํางกาย เมตาโบลิซึมของพลังงาน อุณหภูมิกาย  การควบคุม
สมดุลกรดและดํางในรํางกาย การปรับตัวของรํางกายเพ่ือรักษาภาวะสมดุลของ
รํางกายในภาวะปกติ การฝึกทักษะเพ่ือให๎ทราบต าแหนํงและกลไกการท างานของ
รํางกายที่ส าคัญ เพ่ือให๎เกิดองคค์วามรู๎ที่สามารถน าไปประยุกต์ได๎ในอนาคต 

               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                                                             
Community Mental Health 

2(2-0-4) 

               แนวคิดทางสุขภาพจิต ความหมายสุขภาพจิต วิวัฒนาการของ
สุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความ
ผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบํอยในชุมชน โดยเฉพาะสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ การปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม การจัดการความขัดแย๎ง 
การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด๎านอารมณ์ จิตใจ และสังคมในแตํละวัย 
บทบาทของบ๎าน โรงเรียน ชุมชน ที่มีตํอสุขภาพจิต การปูองกันและสํงเสริม 
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สุขภาพจิต หลักและวิธีการการให๎บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการ
ชุมชน โดยผํานกระบวนการใช๎ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาดูงาน เพ่ือให๎สามารถน า
ความรู๎ด๎านสุขภาพจิตไปประยุกต์ในชุมชนได๎เหมาะสม 

               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 ความส าคัญของการดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน ศัพท์เทคนิค

และตัวยํอทีส่ าคัญ หลักการและแนวทางการปูองกันการติดเชื้อ เทคนิคปราศจากเชื้อ
และเทคนิคการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานการชํวยเหลือเบื้องต๎น การชํวยฟ้ืนคืนชีพ และ
การสํงตํอโดยผํานกระบวนการฝึกปฏิบัติ การสาธิตย๎อนกลับ กระบวนการกลุํม 
กระบวนการใช๎ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให๎เกิดทักษะด๎านการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์จริง  

              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 
 
 
 
  



38 
 

 

 

4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข                                           
English  for  Public Health 

2(2-0-4) 

                ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาธารณสุข ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หลักการและเทคนิคการอํานการเขียน การสื่อสารเพ่ือให๎เกิดความ
เข๎าใจตรงกันระหวํางผู๎ ให๎บริการและผู๎รับบริการ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ศัพท์เทคนิคที่จ าเป็นได๎ถูกต๎องระหวํางผู๎รํวมงาน และเข๎าใจเอกสาร ต ารา 
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 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                                 ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต  
 

                   2.2.1 กลุ่มวิชาสถิติ/ชีวสถิติ หรือการวิจัยทางสาธารณสุข              3 หน่วยกิต 
4120323      ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                                              3(2-2-5) 
                  Research Methodology in Public Health 
              การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือค๎นหาค าตอบ 

ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย เขียนโครงรํางวิจัย การวางแผนการวิจัย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ประชากรและการค านวณขนาด
ตัวอยําง การเป็นตัวแทน วิธีการสุํมตัวอยําง การสร๎างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอผลให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะของข๎อมูล การน าผลการวิจัยไปใช๎และจริยธรรมในการวิจัย โดยเน๎นการ
วิจัยทางด๎านสาธารณสุขเพ่ือแก๎ปัญหาท๎องถิ่น  

             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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 2.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด   3 หน่วยกิต 
4120215      วิทยาการระบาด                                                                3(2-2-5) 
                 Epidemiology 
               แนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย ขอบเขต ประโยชน์และหลักของวิทยาการ

ระบาด สถานการณ์การเกิดโรคและการกระจายของโรค การศึกษาประชากรที่
เกี่ยวข๎องกับงานวิทยาการระบาด  สถิติชีพที่ส าคัญในงานสาธารณสุข วิทยาการ
ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร๎เชื้อ รูปแบบของการเกิดโรค วิธีการทาง
วิทยาการระบาด การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง รูปแบบการเฝูาระวังและการสอบสวน
โรคติดตํอ โรคไมํติดตํอ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม การปูองกัน
และควบคุมโรค การฝึกปฏิบัติการเฝูาระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาด
และการจัดท ารายงานและการให๎ข๎อเสนอแนะ เพ่ือให๎มีความรู๎ในการปฏิบัติงาน
ด๎านวิทยาการระบาด 

               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 กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข/การจัดการด้านสุขภาพ  3 หน่วยกิต 
4120213      การบริหารสาธารณสุข                                                      3(3-0-6) 
                 Public Health Administration 
                แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารงานสาธารณสุข 

กระบวนการบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ
แหํงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายของกระทรวง นโยบาย
ของเขตบริการสุขภาพ แผนจัดระบบบริการสุขภาพ กระบวนการวางแผนโครงการ
ด๎านสาธารณสุข การประเมินผล รูปแบบการจัดส านักงาน ระเบียนรายงาน 
การเงินการบัญชี งานธุรการงานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือราชการ 
ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการบริหารสาธารณสุขแนวใหมํ การ
บริหารงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีการสืบค๎นหาความรู๎ 
การอธิปราย เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ 
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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 

 
                  

 2.2.4 กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม     3 หน่วยกิต 
4120324       อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                            3(3-0-6) 
                  Environmental Health 
                ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของการอนามัยสิ่ งแวดล๎อม 

แผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อม กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง หลักการ และวิธีการ
จัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ การจัดหาน้ าสะอาด การจัดการน้ า
เสีย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุม
เหตุร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล๎อมตํอสุขภาพ การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และสุขภาพ เพ่ือให๎เกิดความรู๎ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานใน
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 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3 หน่วยกิต 
4120325      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                             3(3-0-6) 
                 Occupational Health and Safety 
               ความหมาย และความส าคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการท างาน แผนอาชีวอนามัยระดับชาติ วัฒนธรรมการท างานกับความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน โรคและอุบัติเหตุจากการท างาน วิธีการปูองกัน
อันตรายจากการท างาน การประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในการ
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ท างาน ทําทางการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานอาชีวอนามัย การบังคับใช๎
กฎหมาย การเฝูาระวัง และควบคุมปูองกันสภาพปัญหา การอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

               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 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพ         
 

 
  3 หน่วยกิต 

4120329      กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ               3(3-0-6)                                  
                  Public Health, Environmental Law and Professional Ethics 
               ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ ที่มาของเนื้อหาที่ส าคัญของกฎหมายที่

เกี่ยวข๎องกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล วิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
การประกอบโรคศิลปะการบังคับใช๎กฎหมาย บทบาทของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขใน
การน ากฎหมายมาใช๎ในการควบคุมปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎
การศึกษาจากกรณีศึกษา และอ่ืน ๆ  ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให๎สามารถน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการท างานในอนาคต 

               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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 2.2.7 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
4120214      สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                                               3(2-2-5) 
                 Health Education and Health Behavior 
                ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลักของสุขศึกษา  กลวิธีทางสุข

ศึกษา กระบวนการวางแผน ตัวชี้วัดและการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา
ประเภทและความส าคัญของสื่อสุขศึกษา ศึกษาความหมาย ตัวชี้วัด ความส าคัญ
ของพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎี รูปแบบทางพฤติกรรมสุขภาพ ความรู๎ทางด๎าน
พฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
วิธีการสร๎างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักวิธีการประเมินตัวชี้วัดการสร๎าง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการสืบค๎นหาความรู๎ กระบวนการกลุํม 
และการใช๎สื่อทางด๎านสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                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 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการแตํงกาย การแตํงหน๎า กริยาทําทาง 
มารยาทในสังคม การเสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ์   การฝึกปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือน าไปประยุกต์ให๎เหมาะสม 

                  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  

 
 
 
 



43 
 

 

 

 2.2.8 กลุ่มวิชาตรวจประเมินการบ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ  

 
5 หน่วยกิต 

4120330      การบ าบัดโรคเบื้องต้น                                                         3(2-2-5) 
                 Basic Medical Care 
               การซักประวัติ การตรวจรํางกาย การคัดกรอง การจ าแนกประเภทของ

โรค การประเมินสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค ตามกลุํมอาการและอาการแสดงใน
ระบบตํางๆ ของรํางกายที่ส าคัญการบ าบัดผู๎ปุวยเบื้องต๎น ผู๎ปุวยภาวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนการให๎ค าแนะน าปรึกษา และการให๎สุขศึกษาในการดูแลตนเองอยําง
บูรณาการ และการสํงตํอผู๎ปุวยโดยใช๎กระบวนการกลุํม การใช๎ปัญหาเป็นฐาน การ
ฝึกปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช๎ในการดูแลผู๎ปุวยเบื้องต๎นได๎ทันเหตุการณ์ 

               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 

 

4120436      เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                                 2(2-0-4) 
                 Rehabilitation 
               ความหมาย ขอบขําย และจุดมุํงหมายในการฟ้ืนฟูของผู๎ปุวยภายหลัง

การเจ็บปุวยทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมกลุํมบ าบัดด๎วย
วิธีการตํางๆ เชํน การให๎ค าแนะน าปรึกษา การฟังดนตรีการท ากายภาพบ าบัด 
ด๎วยวิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช๎ความร๎อน -ความเย็น การใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพผู๎ปุวยด๎วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพ่ือให๎ผู๎ปุวยกลับสูํสภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือ
จ ากัดความพิการที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการเจ็บปุวย 

               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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 2.2.9 กลุ่มวิชาการปูองกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ 
ท าให้เกิดโรค  

 
   3 หน่วยกิต 

4120219      เวชศาสตรปูองกัน                                                            3(3-0-6) 
                  Prevention Medicine 
                            หลักการและวิธีการทางด๎านเวชศาสตร์ปูองกัน การวิเคราะห์เชื่อมโยง 
                  สาเหตุปัจจัยทางด๎านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และความรู๎ทางด๎าน 
                  สุขภาพพ้ืนฐาน ธรรมชาติของโรค กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ 
                  ชุมชน เพ่ือประยุกต์ใช๎การปูองกัน ควบคุม รักษา และแก๎ปัญหาทางด๎านสุขภาพของ 
                  บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีท้ังโรคติดตํอและไมํติดตํอ และโรคอุบัติใหมํ เพ่ือ 
                  น าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสม 
                             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 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   3 หน่วยกิต 
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน       5(450) 
                 Field Experience in Community  Health 
                ฝึกปฏิบัติงานทางด๎านสาธารณสุข โดยอาศัยการบูรณาการความรู๎ ทั้ง

การสํงเสริม ปูองกัน การดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพรํวมกับวิชาชีพอ่ืน โดยน า
ความรู๎มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสม โดยกระบวนการสืบค๎นปัญหา วิเคราะห์ 
วางแผน และด าเนินการแก๎ปัญหา โดยกระบวนการมีสํวนรํวม การจัดเวที
ประชาคม กระบวนการกลุํม คิดนวัตกรรมเพ่ือแก๎ปัญหา เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู๎ และ/หรือด าเนินการให๎บริการสุขภาพในสถานบริการ เพ่ือให๎เกิดองค์
ความรู๎ นวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ในอนาคต 

               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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 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน        ไม่น้อยกว่า 4 36 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพ  
 
7 หน่วยกิต 

412011 การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา 
Health Promotion and Counselling 

3(2-2-5) 

               ความหมายของการสํงเสริมสุขภาพ นโยบายและกลยุทธ์การสํงเสริม
สุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพ โภชนาการกับการสํงเสริม
สุขภาพแตํละวัย การดูแลสุขภาพ 5 กลุํมวัย การดูแลสํงเสริมสุขภาพบุคคลตั้งแตํ
วัยกํอนเรียน วัยเรียน การอนามัยโรงเรียน  การตรวจสุขภาพนักเรียน การสํงเสริม
สุขภาพวัยรุํน วัยแรงงาน  รวมทั้ง การสํงเสริมสุขภาพในชุมชนให๎เหมาะสมกับแตํ
ละวัยแบบองค์รวม กระบวนการเยี่ยมบ๎าน โดยมุํงบูรณาการทั้งการสํงเสริม 
ปูองกัน รักษาและฟ้ืนฟูสภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการให๎ค าปรึกษา การให๎ค าปรึกษา
แตํละวัย โดยมีการสืบค๎นหาความรู๎ กระบวนการกลุํม การอภิปราย เพ่ือให๎
สามารถน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในการสํงเสริมสุขภาพและให๎ค าปรึกษาได๎
เหมาะสมโดยใช๎กระบวนการกลุํม การใช๎ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย๎อนกลับ การ
ฝึกปฏิบัติ 

               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 

    
4120216     เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน                                       2(2-0-4) 
                Economic in Community Health  
               หลักเศรษฐศาสตร์ การน ามาใช๎ในงานด๎านสาธารณสุขและสุขภาพ

อนามัย โดยเน๎นการน ามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด 
และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องการให๎บริการสาธารณสุข และการบริหาร
การบ าบัดโรคเบื้องต๎น การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน



46 
 

 

 

สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการ       
สืบค๎นหาความรู๎ การอธิปราย เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ที่สามารถน าไปประยุกต์ได๎ใน
การท างาน 

                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 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ย่ังยืน 
Sustainable Health System Development 

2(2-0-4) 

               ความหมายและความส าคัญของระบบสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ปัจจัยที่ส าคัญตํอการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน การปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระบบประกันสุขภาพ การกระจายอ านาจด๎านสุขภาพ บทบาทขององค์กรภาครัฐ 
และหนํวยงานภาคประชาสังคมด๎านสุขภาพ การสร๎างพลังชุมชน เพ่ือการพัฒนา
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 
                 ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของสมุนไพร  หลักการสํงเสริม

สุขภาพด๎วยการใช๎สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการน าสมุนไพร เพ่ือมาใช๎ใน
การดูแลสุขภาพและสํงเสริมสุขภาพให๎เหมาะสมกับโรค และวัย รวมทั้งข๎อจ ากัดใน
การใช๎ สามารถแนะน าการใช๎ ปรุงยาสมุนไพรที่หาได๎ในท๎องถิ่น ตลอดจนผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

               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      เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว                                    2(2-0-4) 
                  Travel Medicine 
              ความรู๎พ้ืนฐานด๎านเวชศาสตร์การเดินทางและทํองเที่ยว ขั้นตอนเพ่ือ

การสํงเสริมสุขภาพ ปูองกัน ควบคุมโรคที่พบบํอยและส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางและทํองเที่ยว การให๎ค าปรึกษากํอนการเดินทาง การตรวจคัดกรองสุขภาพ
เริ่มแรก  การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการเดินทางและทํองเที่ยว และการสํง
ตํอผู๎ปุวย การเฝูาระวังโรคที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทางและทํองเที่ยว การประยุกต์ใช๎
กฏหมายที่เกี่ยวกับการเดินทาง และการควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศ เพ่ือการ
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       การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                                               2(1-2-3) 
                  Exercise for Health 
                ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรํางกาย ศาสตร์เบื้องต๎นของ

การออกก าลังกาย การดูแลน้ าหนักตัวให๎เหมาะสม รู๎จักเลือกกิจกรรมออกก าลังกาย
ให๎เหมาะสมกับแตํละวัย เพศ  และเหมาะกับโรค มีทักษะในการออกก าลังกาย ข๎อ
ระวังหลีกเลี่ยงในการออกก าลังกาย รู๎จักประเมินผลจากการออกก าลังกาย สามารถ
ด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายได๎เหมาะสม เพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพในชุมชนและ
เน๎นการปลูกฝังทศันคติที่ดีในการออกก าลังกาย 

                 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 
                ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและอวัยวะภายในชํองปาก โรคภายในชํอง

ปากที่พบได๎บํอยในชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต๎น การดูแลสุขภาพปากและฟัน
เบื้องต๎น การแปรงฟันที่ถูกต๎อง งานทันตกรรมปูองกัน การสํงเสริมทันตสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชน บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในงานทันตสาธารณสุข  
ในชุมชน เพื่อให๎สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันเบื้องต๎นได๎ 

               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 การสํงเสริมสุขภาพ ปูองกัน บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และการบริโภคอาหาร ตามวิถีมุสลิม เพ่ือประยุกต์ให๎เหมาะสม 
              Muslim way of life, promotion, prevention, treatment and 

rehabilitation and food consumption by Muslim way of life for 
appropriate application 
 

 

 2.3.2 กลุ่มรายวิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ 
และการบ าบัดเบื้องต้น 

 
10 หน่วยกิต 

4120221       เภสัชวิทยา                                                                     3(3-0-6) 
                  Pharmacology 
              ความรู๎เบื้องต๎นทางเภสัชวิทยา หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา การ

ค านวณทางเภสัชกรรม เอกสารที่ใช๎ทางเภสัชวิทยา หลักการใช๎ยาและอันตรายจาก
การใช๎ยา การแบํงกลุํมยา ข๎อบํงใช๎  วิธีใช๎ ขนาดที่ใช๎ อาการข๎างเคียง และข๎อห๎าม
ใช๎ของยาภายใต๎ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดบัญชียาและบัญชียาหลัก
แหํงชาติ ยาสามัญประจ าบ๎าน การจัดการ การจํายยาและบริหารเวชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล โดยการใช๎ปัญหาเป็นหลัก เพ่ือให๎สามารถ
เลือกใช๎ชนิดของยา รูปแบบของยาและบริหารจัดการยาได๎อยํางเหมาะสม 
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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 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 
Primary Care Prctices 2 

2(90) 

               ฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ได๎แกํ การฉีดยา ท าแผล การปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

               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 และความส าคัญของอนามัยแมํและเด็ก การ

วางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ การตรวจรํางกายทั่วไป การตรวจครรภ์การให๎
ค าแนะน าแกํมารดาในระยะตั้งครรภ์ การสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันมารดาและเด็ก โรค
ภาวะแทรกซ๎อนที่พบได๎บํอยในระหวํางตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
กระบวนการคลอดปกติ การจัดการเมื่อเกิดการคลอดฉุกเฉิน การดูแลมารดาและ
ทารกหลังคลอด การสํงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแตํละวัย โดยใช๎
กระบวนการกลุํม การใช๎ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย๎อนกลับ การฝึกปฏิบัติ อันจะ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการดูแลสุขภาพได๎ทันเหตุการณ์ 

                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 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 

Primary  Care Practices 3 
2(90) 

               ฝึกปฏิบัติการประเมิน การสํงตํอ การดูแลผู๎ปุวย การเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันโรค การปฐมพยาบาล การใช๎ยาเบื้องต๎น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การ
บ าบัดโรคเบื้องต๎น เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

               Practice in assessment, transportation, patient care, 
immune promotion, first aids, basic medication uses, and basic 
therapies for future work 

 
                   

 2.3.3 กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 11 หน่วยกิต 
4120217        การคุ้มครองผู้บริโภค                                                       2(1-2-3) 
                    Consumer Protection 
             ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการคุ๎มครองผู๎บริโภค บทบาท

ของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในงานคุ๎มครองผู๎บริโภค สารเคมีกับชีวิตประจ าวัน 
ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง สารปรุงแตํงอาหารประเภทตําง  ๆ ประเภท
ของสารฆําแมลง และสารก าจัดศัตรูพืชที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพ งานคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค และข๎อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคโดยใช๎
การศึกษาจากกรณีศึกษา และอ่ืน ๆ  เพ่ือให๎สามารถน าความรู๎ ไปประยุกต์ใน
การท างานในอนาคต 

             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 

               
4120327     การปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน              2(1-2-3) 
                 Laboratory in Environmental Health and Occupational  
                 Health in Community 
               หลักการเบื้องต๎นในการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์

ในห๎องปฏิบัติการ และ การตรวจวัดทางอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย การ
วิเคราะห์และตีความหมาย การเตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและฝึกทักษะการเก็บ
ตัวอยํางทางด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัยเพ่ือประยุกต์ใช๎ในชุมชน  
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การเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การสรุปสภาพการณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัยในชุมชนได๎ถูกต๎อง 

               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      เวชศาสตร์ครอบครัว                                                         2(2-0-4) 
                 Family Medicine 
               แนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว อันจะน าไปสูํการเรียนรู๎

งานของเวชปฏิบัติครอบครัว ในการดูแลการปูองกัน สํงเสริม ควบคุมโรคอันเกิด
จากสภาวะสุขภาพทั้งทางรํางกาย จิตใจ และสังคม และเกิดจากพฤติกรรมของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

               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 และลักษณะของชุมชน การศึกษาและการ

วิเคราะห์ชุมชน การเตรียมชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การท าแผนที่ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข การสืบค๎นปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก๎ปัญหาโดยกระบวนการมีสํวนรํวม มีการน านวัตกรรมมาใช๎ในการแก๎ปัญหา การ
ควบคุมก ากับงาน การติดตามและการประเมินผลเพ่ือประยุกต์ใช๎ในการฝึก
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       การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                                                   2(1-2-3) 
                  Elderly Health Care 
        แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎าน

รํางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ ภาวะโภชนาการ 
เพศสัมพันธ์ในผู๎สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบํอย การบริหาร การสํงเสริมปูองกัน
ปัญหาสุขภาพ การดูแลผู๎สูงอายุที่ติดเตียง และนโยบายการสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ รวมทั้งการสํงเสริมคุณคําของผู๎สูงอายุโดยใช๎กระบวนการกลุํม การใช๎
ปัญหาเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช๎ในการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ
ได๎เหมาะสม 

              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 กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านสุขภาพชุมชน 

 
5 หน่วยกิต 

4120328      ระบบสารสนเทศสุขภาพ                                                       2(1-2-3)        
                  Health Information System 
                ความหมาย ความส าคัญของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทาง

สาธารณสุข เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขในปัจจุบัน การสืบค๎น
ข๎อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์และแปลผล การน าเสนอข๎อมูลสาธารณสุขโดย
อาศัยระบบสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

              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 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 
Computer in Community Health 

3(2-2-5) 

               ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน การ
วิเคราะห์และ การใช๎โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผล 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการค านวณ และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ใช๎ในงาน
สาธารณสุขชุมชน วิเคราะห์และประมวลผลข๎อมูลทางด๎านสาธารณสุข โดยใช๎
เทคนิคตําง ๆ การผลิตสื่อทางด๎านสาธารณสุขด๎วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือการปฏิบัติงาน
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 กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน   3 หน่วยกิต 
4120332      ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข                                                3(0-6-4) 
                 Specific Problem for Public Health  
               จัดท าโครงรํางการวิจัย ภายใต๎ปัญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข 

ตามความสนใจ ความถนัดของผู๎เรียน หรือแนวโน๎มของปัญหา นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ตําง ๆ โดยใช๎กระบวนการวิจัย เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งงานวิจัย ภายใต๎การ
ควบคุมและแนะน าของอาจารย์ เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํ นวัตกรรม เพ่ือน ามาใช๎
ในการปูองกัน และแก๎ปัญหาสาธารณสุขในท๎องถิ่น และสามารถเผยแพรํ 
ผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือเวทีวิชาการตําง 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   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                 ให๎เลือกรายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนที่ไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอวิรุทธ์   
    สิงห์กุล  
    อาจารย์ 
 3-3602-00126-54-9 

M.PH. (Public 
Health) 
ภ.บ. (เภสัชวิทยา
และพษิวิทยา) 
เกียรตินยิมอันดับ
สอง  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกํน 

2556 
 
2547 
 

12 12 12 12 12 

2. นายทวี  
   ด ามินทร์  
   อาจารย์  
3-9507-00031-54-1 

ส.ม.  
 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
บูรพา 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

2552 
 
2549 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
 3-9402-00232-41-6 

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

University of 
Manchester, 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี สงขลา 

2555 
 
 
2545 
 
2539 
 

12 12 12 12 12 

4. นางอญัชลี   
   พงศ์เกษตร 
   อาจารย์ 
 3-9506-00472-11-2 

M.Sc. 
(Environmental 
Toxicology, 
Technology and 
Management) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
เกียรตินยิม 
อันดับสอง 
ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  

Asian Institute 
of 
Technology 
 
 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยั 
สโุขทัย 
ธรรมาธริาช 

2547 
 
 
 
 
2540 
 
 
 
2550 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
 5-9506-00016-00-8 

วท.ม.  
(จุลชีววิทยา)  
วท.บ.  
(อนามัยสิ่งแวดล๎อม) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2552 
 
2548 
 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอวิรุทธ์   
    สิงห์กุล  
    อาจารย์ 
 3-3602-00126-54-9 

M.PH. (Public 
Health) 
ภ.บ. (เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา) 
เกียรตินยิมอันดับ
สอง  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกํน 

2556 
 
2547 
 

12 12 12 12 12 

2. นายทวี  
   ด ามินทร์  
   อาจารย์  
3-9507-00031-54-1 

ส.ม.  
 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
บูรพา 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

2552 
 
2549 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
 3-9402-00232-41-6 

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

University of 
Manchester, 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี สงขลา 

2555 
 
 
2545 
 
2539 
 

12 12 12 12 12 

4. นางอัญชลี   
   พงศ์เกษตร 
   อาจารย์ 
 3-9506-00472-11-2 

M.Sc. 
(Environmental 
Toxicology, 
Technology and 
Management) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
เกียรตินยิม 
อันดับสอง 
ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  

Asian Institute 
of 
Technology 
 
 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยั 
สโุขทัย 
ธรรมาธริาช 

2547 
 
 
 
 
2540 
 
 
 
2550 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
 5-9506-00016-00-8 

วท.ม.  
(จุลชีววิทยา)  
วท.บ.  
(อนามัยสิ่งแวดล๎อม) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2552 
 
2548 
 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ    

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 
ปี พ.ศ. 

1. นางสาวพนารัตน์  
   เที่ยงสุทธิสกุล 
   อาจารย์ 

วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
2545 

2. นางสาวจารุวรรณ  
   วงค์ทะเนตร 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์

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

Korea Institute of Science 
and Technology, Korea. 
Asian Institute of 
Technology 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
 
2546 
 
2540 

3. นายเชต ใจกัลยา 
   อาจารย์ 

Ph.D. (Environmental Toxicology, 
Technology and Management) 
M.Sc. (Environmental Toxicology, 
Technology and Management
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 
2550 
 
2540 

4. นางสาวดุษฎี  
   หมื่นหํอ 
   อาจารย์ 
 
 
 

Ph.D. (Environmental Health)  
 
D.Tech.Sc. (Environmental 
Engineering and Management) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 

University of Birmingham, 
Birmingham, UK.  
Asian Institute of 
Technology 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2555 
 
2550 
 
2545 
2538 
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4.    องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

1) การจัดการเรียนการสอนเน๎นผลลัพธ์การเรียน  รู๎แตํละรายวิชายึดหลักส าคัญ  คือ 
ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง  โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข๎าด๎วยกัน  การ
แก๎ปัญหาและการสร๎างองค์ความรู๎โดยการเรียนรู๎ผํานโครงการในชุมชน โดยเป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยอาศัยความรํวมมือจากองค์กรในชุมชน และหนํวยงานตําง ๆ ที่เน๎น
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ 6 ด๎าน ดังนี้ 

     -   ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม : ความตรงตํอเวลา  
   -   ด๎านความรู๎ : การวินิจฉัยชุมชน  
   -   ด๎านทักษะทางปัญญา : วิเคราะห์สถานการณ์ และ 

แก๎ปัญหาในชุมชนโดยอาศัยการบูรณาการความรู๎ในการสํงเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ 
                       -   ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ: มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะของภาวะ
ผู๎น า และภาวะผู๎ตามที่ดี 

                       -   ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ : วิเคราะห์ข๎อมูลและแปลความหมายข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
                                 -  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ : ประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย     
การวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล  

4.2    ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  
              ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
              1 ภาคการศึกษา จ านวน 450 ชั่วโมง  

5.    ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
5.1    ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรได๎ก าหนดให๎นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  ในภาคการศึกษาที่ 
2 ของชั้นปีที่ 3 ตามล าดับ ซึ่งนักศึกษาจะได๎เรียนรายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขมากํอน ซึ่งนักศึกษาจะท าปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข เป็นรายบุคคล
หรือเป็นทีม 
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5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู้   
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถท า

วิจัยเบื้องต๎นเพ่ือพัฒนาหรือแก๎ปัญหาในการปฏิบัติการทางด๎านสาธารณสุข และสามารถน าเสนอ
ผลงานวิชาการในโอกาสตําง ๆ ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลลัพธ์การเรียนรู๎ ซึ่งเน๎นด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู๎ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี 

5.3    ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
5.4    จ านวนหน่วยกิต  
        รวม 3 หนํวยกิต  
5.5    การเตรียมการ ในการท าวิจัย  
        (1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
              (2) นักศึกษาหาหัวข๎อที่สนใจ ซึ่งสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 (3) มอบหมายให๎นักศึกษาติดตํออาจารย์ที่ปรึกษา 
 (4) นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับหัวข๎อที่สนใจ รวมทั้งแนวทาง

การศึกษาค๎นคว๎า 
 (5) อาจารย์มีการติดตามให๎ค าปรึกษาระหวํางกระบวนการศึกษาเป็นระยะ 
 (6) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาด๎วยสไลด์และเอกสารฉบับเลํมตํอกลุํมคณาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล 
 
     5.6  กระบวนการประเมินผล  

         กระบวนการประเมินผล เป็นกระบวนการที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
ประเมินผลทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) การก าหนดหัวข๎อและเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินผลรายวิชา 
 (2) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
 (3) อาจารย์ประเมินโครงรํางการวิจัย (ในรูปคณะกรรมการสอบ) 
 (4) อาจารย์ประเมินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ในรูปคณะกรรมการสอบ) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

         กลยุทธ์การสอน วิทยาลัยตระหนักถึงแนวทางที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎
นักศึกษาได๎เกิดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหลักสูตร อันจะท าให๎บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามที่ก าหนดและสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาได๎อยํางมีมาตรฐาน
และคุณภาพ กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือ การจัดกิจกรรม เพ่ือการเรียนรู๎ของรายวิชาตาม
หลักสูตร เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู๎วิธีวิจัย เพ่ือหาความรู๎ 
นอกจากนี้ยังต๎องก าหนดวิธีการเพ่ือฝึกฝนให๎ผู๎เรียนได๎มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อ่ืนได๎ โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น ให๎เน๎นผุ๎เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ  

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ วิทยาลัยจัดให๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ที่จัดให๎ และมีการประเมินผลการเรียนรู๎ครบตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรครบทุกด๎าน วิธีการวัดผลท าได๎หลายรูปแบบ เชํน การสอบข๎อเขียน 
การศึกษาค๎นคว๎าแล๎วน าเสนอผลตํอชั้นเรียน การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การประเมินจาก
การมีสํวนรํวมในชั้นเรียน โดยใช๎วิธีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎านให๎เหมาะสม โดยต๎อง
ประเมินได๎ถูกตอ๎งเที่ยงตรง มคีวามนําเชื่อถือ  

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยและหลักสูตรได๎ก าหนดให๎นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มี
คุณลักษณะพิเศษที่แตกตํางจากหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้งกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่จะท าให๎เกิด
คุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์การประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช๎
ภาษาลายู 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

1. มอบหมายให๎นักศึกษารวมกลุํมท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแตํปี 1 ถึง ปี 3 อยํางน๎อยปีละ 1 
กิจกรรม 
 

1. น าเสนอกิจกรรมที่ได๎ด าเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 
3 โดยให๎คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม กลยุทธ์การประเมินผล 
4) การวิจัย สํงเสริมทักษะท าวิจัย ในรายวิชาที่

ก าหนด 
วั ด ผ ล ง า น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย
นักศึกษาสามารถท าวิจัย คนละ 1 
เลํม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   

ระเบียบ ข๎อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมี 
   วินัยในการ เรียน ตรงตํอ 
   เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
   อดทน และสู๎งาน 
3) การแสดงออกถึงการ 
   เคารพสิทธิและรับฟัง 
   ความคิดเห็น 
   ของผู๎ อ่ืน รวมทั้ ง เคารพ 
   ในคุณคําและศักดิ์ศรีของ 
   ความเป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท๎องถิ่น มีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล๎อมและภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่น 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือบํมเพาะให๎นักศึกษามี 
ระเบียบวินัยโดยเน๎นการเข๎า 
ชั้นเรียนให๎ตรงเวลา  
ตลอดจนการแตํงกายที่ 
เป็นไปตามระเบียบของ 

   มหาวิทยาลัย นักศึกษาต๎อง 
มีความรับผิดชอบตํอตนเอง  
สถาบัน และสังคม เคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู๎อ่ืน และมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็น 
วิกฤติด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและ 
วิชาการ  

3) การเรียนรู๎โดยการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action  
learning) 

4) การใช๎กรณีศึกษา (Case  
   study) 
 
 
 

1) วัดและประเมินจากผลการ 
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุํม 
 เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ 
เข๎ารํวมกิจกรรมเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
การมีจิตอาสา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ 

พัฒนาการเรียนรู๎ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

 

 
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
    ในการเข๎าถึงแหลํงการ

เรียนรู๎  
2) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
ในการบูรณาการความรู๎  
และการประยุกต์ความรู๎ 

3) มีความรู๎และความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให๎ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การเรียนรู๎แบบมีสํวน
รํวม สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎  
บูรณาการความรู๎ และ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใช๎กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย
รํวมกับการอภิปราย การ
ค๎นคว๎า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู๎เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู๎รํวมกันของกลุํม 

 

ประเมินด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให๎ครอบคลุม
การประเมินด๎านความรู๎ ดังนี้ 
1) การทดสอบยํอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน   
   ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค๎นคว๎า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช๎ทักษะการ  
   คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิด  
   วิเคราะห์ คิดเชิง เหตุผล   
   และคิดเชิงบูรณาการ ใน   
   ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี 

 ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  

เพ่ือสร๎างประโยชน์ตํอ 
ตนเองและสังคมได๎  

 

การสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึก
ทักษะการคิดและการแก๎ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุํม 
ในสถานการณ์ท่ัวไป โดยใช๎
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชํน 
การอภิปรายกลุํม การท า
กรณีศึกษา การโต๎วาที การ
จัดท าโครงการ และการใช๎เกมส์ 
เป็นต๎น  

 

การประเมิน เป็นการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แก๎ไขปัญหา เชํน 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแก๎ไขปัญหาโดย 
 ใช๎กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด 
 จากการใช๎กระบวนการแก๎ไข 
 ปัญหา การศึกษาค๎นคว๎า 
 อยํางเป็นระบบ การวิเคราะห์ 
 วิจารณ์ เชํน รายงานการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
  วิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา  

 การศึกษาอิสระ รายงานผล 
 การอภิปรายกลุํม การประชุม 
 ปรึกษาปัญหา และการ 

   สัมมนา 
  

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถท างานรํวมกับ 
    ผู๎อื่นได๎ทั้งในฐานะผู๎น าและ 

สมาชิกกลุํม 
2) มีความรับผิดชอบตํอ 

บทบาทหน๎าที่ของตนเอง 
ทั้งตํอตนเอง ตํอผู๎อื่น และ 
ตํอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
   พหุวัฒนธรรม  

 

นักศึกษาต๎องมีความสามารถที่
จะปรับตัวให๎เข๎ากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู๎สอนต๎อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน๎นการมี 

 ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับ 
 ผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎สอน และ 
 ผู๎เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ที่มีการท างานเป็นทีม เพ่ือ 
   สํงเสริมการแสดงบทบาทของ 
   การเป็นผู๎น าและผู๎ตาม 
 3) จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ 
   นักศึกษาได๎มีความรับผิดชอบ 

 ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
 พหุวัฒนธรรม  

1) การประเมินความสามารถใน 
 การท างานรํวมกับกลุํมเพ่ือน  
 และทีมงานอยํางมี 
 ประสิทธิภาพและสร๎างสรรค์ 

2) การประเมินผู๎เรียนในการ 
 แสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู๎น า และผู๎ตาม  
 ในสถานการณ์ การเรียนรู๎ 
 ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด 
 กิจกรรมและการเข๎ารํวม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการใช๎ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 
ติดตํอสื่อสาร โดยใช๎ 
เทคโนโลยีได๎อยําง 
เหมาะสม 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึก 
ทักษะการสื่อสารระหวําง 
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และ 
การเขียนในกลุํมผู๎เรียน  
ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอน 
และบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

 

1) การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช๎แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง 
จากแบบทดสอบที่ 
สอดคล๎องกับ 



63 
 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการ 
วิเคราะห์ตัวเลข แปรผล 
และน าเสนอ 
ข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสม  
และใช๎เป็นพื้นฐาน 
แก๎ปัญหาและ 
การตัดสินใจใน   
ชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใช๎เทคโนโลยี  
    สารสนเทศในการสืบค๎น 
    ข๎อมูลเพื่อการแสวงหา 
    ความรู๎ 

2) การจัดประสบการณ์การ 
   เรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ 
   เลือกและใช๎เทคโนโลยี 
   สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่ 
   หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การ 
   เรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ 
   ความสามารถในการเลือก 

 สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
 น าเสนอข๎อสนเทศด๎วยวิธีการ 
 ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู๎ฟัง  

   และเนื้อหาที่น าเสนอ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
3) การทดสอบการวิเคราะห์ 

ข๎อมูล โดยใช๎ข๎อสอบ  
การท ารายงานกรณี และ 
การวิเคราะห์ข๎อมูลผลการ 
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ปฏิบัติตนอยํางมีคุณคํา 
   คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
   และซื่อสัตย  สุจริต 
2) รักษาวินัย ตรงตํอเวลา  
   และความรับผิดชอบตํอเอง  
   งานและสังคม 
3) รักษาสิทธิของตนเองและ 
   เคารพในสิทธิของผู๎อื่น  
   รักคุณคําและศักด์ศรีความ 
   เป็นมนุษย์ การบริการด๎วย 
   หัวใจความเป็นมนุษย์ 
4) เคารพกฎระเบียบและ 
   ข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กร 
   และสังคม 
     

1) ก าหนดคุณธรรมพื้นฐานของ 
   นักศึกษา  
2) ก าหนดบันไดการพัฒนา 
   คุณธรรม จริยธรรม ของ 
   นักศึกษาตามล าดับชั้นปี เพ่ือ 
   เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ 
   และนักศึกษาในการพัฒนา 
   ตนเอง  
3) จัดให๎มีระบบและกลไกท่ี 
   ประสมประสานและเชื่อมโยง 
   ระหวํางการเรียนการสอน 
   ในชั้นปี ฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพสาธารณสุข ในการ 
   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 
   นักศึกษา 
 

การประเมินผลจะเน๎นประเมิน
ตํ อ เ นื่ อ ง  ทั้ ง ใ น ร ะ ห วํ า ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
ประเมินเพ่ือพัฒนา และการ
ประเมินผลลัพธ์ วําเป็นไปตาม
คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงตํอไป โดยมีแนว
ทางการประเมิน ดังนี้ 
1) ก าหนดให๎มีการประเมิน 
   ระหวํางการเรียน  
2) ใช๎เครื่องมือประเมินที ่
   หลากหลาย ได๎แกํ การ 
   สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ 
   สนทนากลุํม แบบบันทึก 
   แบบประเมิน การสังเกต 
   และแบบวัดที่เก่ียวข๎อง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   สาธารณสุข 

 

 3) ก าหนดให๎มีผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
   รํวมกันประเมิน ได๎แกํ 
   นักศึกษาประเมินตนเอง  
   กลุํมเพ่ือน อาจารย์ 
   ผู๎รับบริการ อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   ในแหลํงฝึก และผู๎ใช๎บัณฑิต 

 
  2.2.2   ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู๎ และเข๎าใจศาสตร์ 
   พ้ืนฐานที่เก่ียวข๎องกับองค์ 
   ความรู๎ ทางด๎านสาธารณสุข 
   ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ 
   มาตรา 3) และท่ีเกี่ยวข๎อง  
 

1)  ใช๎การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะ 
    การเรียนรู๎ด๎วยตนเองของ 
    นักศึกษา (Self–directed 
    Learning) 
2)  ใช๎สื่อชํวยสอน E-Learning 
    สื่อและอุปกรณ์ใน 
    ห๎องปฏิบัติการเพื่อให๎ 
    นักศึกษาฝึกฝนทั้งท่ีเป็นสํวน 
    หนึ่งของการเรียนและฝึกฝน 
    เพ่ิมเติมด๎วยตนเอง 
3) ใช๎รูปแบบการสอนที่ 
   หลากหลายผสมผสานกัน ซึ่ง 
   รวมถึงการบรรยาย สัมมนา 
   การปรึกษาหารือกลุํมยํอย, 
   Problem Base Learning 
  เป็นต๎น 

1) ใช๎รูปแบบและเครื่องมือการ 
   ประเมินที่หลากหลายได๎แกํ 
   การทดสอบทั้งข๎อเขียนกลาง 
   ภาค ปลายภาค และ 
   ปากเปลํา สอบปฏิบัติ  
   การท ารายงาน การน าเสนอ 
   รายงาน การอภิปรายใน 
   ชั้นเรียน การวิเคราะห ์
   กรณีศึกษา การท าโครงการ 
   และการสาธิตย๎อนกลับ  
2) เน๎นการมีสํวนรํวมระหวําง 
   อาจารย์ นักศึกษา และผู๎ที่ 
   เกี่ยวข๎องในการประเมินผล 
   การเรียนรู๎ของนักศึกษา 
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2.2.3    ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ด๎าน 
   สุขภาพในระดับบุคคล    
   ครอบครัว กลุํมและชุมชน  
   ได๎อยํางเป็นองค์รวม  
2) วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็น 
   องค์รวม อยําง บูรณาการ  
   และตํอเนื่องและ 
   ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
   ทั่วไป และเฉพาะทางได๎ 
   อยํางมีประสิทธิภาพ โดย 
   เน๎นการมีสํวนรํวมของ  
   ชุมชนและการประสานงาน 
   กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
3) สํงเสริมสุขภาพ ปูองกัน 
   โรค ฟ้ืนฟูสภาพ และ 
   สํงตํอได๎  
4) ให๎บริการด๎านวิชาการการ 
   สาธารณสุขที่มํุงเน๎นการ 
   สร๎างเสริมสุขภาพ ปูองกัน 
   และควบคุมโรคแกํ 
   ประชาชน ชุมชนหรือ  
   หนํวยงานอื่นๆได๎ 
5) คิดวิเคราะห์อยํางเป็น 
   ระบบ 

เอ้ืออ านวยโอกาสให๎ใช๎ความคิด
และแสดงความคิดเห็นทั้งในชั้น
เรียนและแหลํงฝึกทั้งโดยการพูด
และเขียน เชํน วิเคราะห์ อภิปราย 
สั ม มน า  กรณี ศึ กษ า  แล ะท า
รายงานในรายวิชาตํ างๆตาม
หลักสูตร  
 

1) การสอบวัดความสามารถใน 
   การคิดวิเคราะห์ ทั้งโดยใช๎ 
   แบบทดสอบมาตรฐานและ 
   กรณีศึกษา การทดสอบทั้ง 
   ข๎อเขียนกลางภาค ปลายภาค 
   และปากเปลํา สอบปฏิบัติ 
   การท ารายงาน การน าเสนอ 
   รายงาน การอภิปรายในชั้น 
   เรียน  
2) การประเมินจากผลงานที่ 
   เกิดจากการใช๎กระบวนการ 
   แก๎ไขปัญหา และการศึกษา 
   ค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ เชํน 
   การท าปัญหาเฉพาะทาง 
   สาธารณสุข  การประชุม 
   ปรึกษาหารือ การสัมมนา 
   รายงานผลการอภิปรายกลุํม  
   เป็นต๎น 
3) ประเมินผลโดยตัวนักศึกษา 
   อาจารย์และผู๎ที่เก่ียวข๎องใน 
   การเรียนการสอน 
 

 
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ 
   ผู๎รํวมงานในองค์กรและกับ 
   บุคคลอื่น  
2) สามารถท างานเป็นทีม  
   และมีความรับผิดชอบ  
3) มีคุณลักษณะของภาวะ 
   ผู๎น า และภาวะผู๎ตามที่ดี 

กลยุทธ์ การสอน ในหลั กสู ตร 
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
สํงเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎เรียนกับผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎สอน 
ผู๎เรียนกับผู๎ใช๎บริการ โดยใช๎การ
อภิปราย กลุํมยํอย การฝึกปฏิบัติ 
รวมทั้ง เน๎นการท างานเป็นทีม  

1)  ในชั้นเรียน จัดให๎มีการ 
    สังเกตพฤติกรรม การ    
    ประเมินตนเอง ประเมินจาก 
    การท างานกลุํม งานที ่  
    มอบหมาย ความรับผิดชอบ 
    ตํองานที่ได๎รับมอบหมาย  
    การแสดงบทบาทเป็นผู๎น า  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ทั้งในรายวิชาทฤษฏีและราย

วิชปฏิบัติ เพื่อให๎สามารถพัฒนา
บทบาทการเป็นผู๎น าและผู๎ตาม 

    และสมาชิกในทีม   
2)  ในการฝึกปฏิบัติ มีการ 
    ประเมินจากพฤติกรรมการ  
    แสดงออกขณะให๎การดูแล 
    ผู๎ปุวย ในการท าโครงการ  
    บทบาทหัวหน๎าทีมและ 
    สมาชิกทีม รํวมกับเพื่อน 
    รํวมงานและทีมสุขภาพ  
    การประสานงานในการ 
    สื่อสารในทีม 

 
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช๎เทคนิคทางสถิติ 
   ในการวิเคราะห์ข๎อมูลและ 
   แปลความหมายข๎อมูลทั้ง 
   เชิงปริมาณและคุณภาพ  
2) สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในการค๎นคว๎า เก็บรวบรวม 
   ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และ 
   เลือกใช๎รูปแบบของสื่อการ 
   น าเสนออยํางเหมาะสม 
3) สามารถสื่อสารได๎อยํางมี 
   ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
   การฟังและการเขียน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ 
   วิเคราะห์ข๎อมูลในสถานการณ์ 
   จ าลอง และ สถานการณ์จริง 
   ให๎มีการน าเสนอรายงานใน 
   บริบทที่หลากหลาย 
2) จัดให๎มีการสํงเสริมการใช๎ 
   ทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด 
   การฟังและการเขียนทั้ง 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ ในการรวบรวม 
   จัดเก็บ ประมวลผล และแสดง 
   ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศใน 
   รูปแบบตํางๆ 
 

1) ประเมินการน าเสนอรายงาน 
   ทั้งทางด๎านการพูดและการ 
   เขียน การสอบขข๎อเขียน 
   การสอบปากเปลํา การสอบ 
   ปฏิบัติ การแสดงความ 
   คิดเห็นในขณะรํวมอภิปราย 
   ในชั้นเรียน หรือการประเมิน 
   จากแบบฝึกหัด งานที่ 
   มอบหมาย และการน าเสนอ 
   ผลงานในชั้นเรียน 
2) ประเมินผลงานในรูปของ 
   รายงานและการประเมินโดย 
   ผู๎ใช๎บริการ อาจารย์ และผู๎ใช๎ 
   บัณฑิต 
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2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถให๎ค าแนะน าให๎ 
   ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ 
   สํงเสริมสุขภาพ การปูองกัน 
   โรค การควบคุมโรค การ 
   บ าบัดโรคเบื้องต๎น และการ 
   ฟ้ืนฟูสุขภาพ ตาม พรบ. 
   วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน    
   มาตรา 3  
2) สามารถใช๎เทคนิคด๎าน 
   สาธารณสุขและวิทยา  
   ศาสตรสุขภาพในการตรวจ 
   ประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต๎น 
   การดูแลให๎ความชํวยเหลือ 
   ผู๎ปุวยเพื่อสํงตํอ 
3) สามารถประเมิน 
   สถานการณ์ การวินิจฉัย 
   การวางแผนงานโครงการ 
   สุขภาพ การปฏิบัติตามแผน 
   การติดตามและการ 
   ประเมินผล  
4) สามารถสื่อสารกับ 
   ประชาชน ชุมชน เครือขําย 
   ในชุมชนได๎อยํางมี 
   ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด  
   การฟังและการเขียน 
5) มีทักษะในการใช๎ 
   กระบวนการแก๎ปัญหา 
   สุขภาพแบบมีสํวนรํวมใน 
   ชุมชน ทักษะการเป็นผู๎น า 
   ในการปฏิบัติงาน 
 

1)  การพัฒนาทักษะผํานการฝึก 
    ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
    ในห๎องปฏิบัติการ การแสดง 
    บทบาทสมมติ การสาธิตและ 
    สาธิตย๎อนกลับ การเรียนรู๎ 
    ผํานสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ  
    การฝึกลงชุมชนเชํน การ 
    เตรียมฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพทางสาธารณสุขใน 
    ชุมชน หรือใน 
    สถานประกอบการ เป็นต๎น 
 2) การพัฒนาทักษะผํานการ 
    ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
    ทั้งในสถานบริการสุขภาพใน 
    ชุมชน และใน 
    สถานประกอบการ โดย 
    จัดการเรียนการสอน  
    ที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ 
    การตัดสินใจบนพ้ืนฐานทาง 
    คุณธรรม จริยธรรม และ 
    จริยธรรมวิชาชีพ กิจกรรมการ 
    เรียนการสอนได๎แกํ การ 
    เตรียมฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพสาธารณสุข เป็นต๎น 
3) การพัฒนาทักษะผํานการท า 
   กิจกรรมและโครงการตําง ๆ 
 

1 )  รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ประเมินจาก 
    (1) การทดสอบ สอบปาก 
        เปลํา สาธิตย๎อนกลับ 
        สอบข๎อเขียนที่เป็น 
        สถานการณ์จ าลองจาก 
        สถานการณ์จริง  
    (2) การประเมินติดตาม 
        พัฒนาการโดยการ 
        Individual 
        conference, รายงาน 
        การดูแลผู๎ปุวย 
        แบบฝึกหัด 
    (3) ประเมินผลการปฏิบัติใน 
        สถานการณ์จริง เชํนการ 
        ลงพื้นที่ในชุมชน  
2)  ผู๎ประเมิน ประกอบด๎วย 
    นักศึกษาประเมินตนเอง 
    อาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ 
    พ่ีเลี้ยง เพื่อนรํวมทีม  
    บุคลากรในสถานบริการ 
    สุขภาพ ผู๎ใช๎บริการ และผู๎ใช๎ 
    บัณฑิต 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)         

 

         3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษา
ทั่วไป  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย มีดังนี้ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข๎อบังคับของสถาบันและสังคม 

    2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู๎งาน 
                     3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพ 
ในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท๎องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล๎อมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

2. ด้านความรู้ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎  

 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู๎ และการประยุกต์ความรู๎ 
 3) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช๎ทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                     2)  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างประโยชน์ตํอตนเองและสังคมได๎  

 

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกกลุํม 
   2) มีความรับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ทั้งตํอตนเอง ตํอผู๎อ่ืน และตํอ 
สังคม 
                     3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตํอสื่อสาร โดยใช๎เทคโนโลยีได๎ 
อยํางเหมาะสม 

   3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข๎อมูล 
ได๎อยํางเหมาะสม และใช๎เป็นพ้ืนฐานแก๎ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

     4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือ 
การแสวงหาความรู๎ 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ   
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย มีดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนอยํางมีคุณคํา คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย  สุจริต 

                  2) รักษาวินัย ตรงตํอเวลา และความรับผิดชอบตํอเอง งานและสังคม 
                  3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู๎อื่น รักคุณคําและศักด์ศรีความเป็น 
มนุษย์ การบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
                  4) เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 

5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
          3.1.2 ด้านความรู้ 

        1) มีความรู๎ และเข๎าใจศาสตร์ พ้ืนฐานที่เกี่ยวข๎องกับองค์ความรู๎ ทางด๎านสาธารณสุข
ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ มาตรา 3) และที่เก่ียวข๎อง  

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) วิเคราะห์สถานการณ์ด๎านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุํมและชุมชนได๎
อยํางเป็นองค์รวม  
                   2) วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม อยําง บูรณาการ และตํอเนื่องและปฏิบัติงาน
สาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชนและการ
ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  
                    3) สํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และสํงตํอได๎  

         4) ให๎บริการด๎านวิชาการการสาธารณสุขที่มุํงเน๎นการสร๎างเสริมสุขภาพ ปูองกันและ
ควบคุมโรค  แกํประชาชน ชุมชนหรือ หนํวยงานอื่นๆได๎ 

         5) คิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ 
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                    1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รํวมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน  
                    2) สามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ  

         3) มีคุณลักษณะของภาวะผู๎น า และภาวะผู๎ตามที่ดี 
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
          1) สามารถใช๎เทคนิคทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข๎อมูลและแปลความหมายข๎อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
                   2) สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค๎นคว๎า เก็บรวบรวม
ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และเลือกใช๎รูปแบบของสื่อการน าเสนออยํางเหมาะสม 
                   3) สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
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        6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
         1) สามารถใหค๎ าแนะน า ให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับการสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  

การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต๎น และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน   
มาตรา 3  
                   2) สามารถใช๎เทคนิคด๎านสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพในการตรวจประเมิน 
บ าบัดโรคเบื้องต๎น การดูแลให๎ความชํวยเหลือผู๎ปุวยเพื่อสํงตํอ 
                   3) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพ       
การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล  
                   4) สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน เครือขํายในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      
ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
                   5) มีทักษะในการใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาสุขภาพแบบมีสํวนรํวมในชุมชน ทักษะ 
การเป็นผู๎น าในการปฏิบัติงาน 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให๎ระดับคะแนน (เกรด) ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วําด๎วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
     มหาวิทยาลัยมีการก าหนดระบบและกลไลการทวนสอบ เพ่ือยืนยันวํานักศึกษาและบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู๎ทุกด๎านตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข๎อง เป็นอยํางน๎อย โดยด าเนินการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
และก าหนดให๎เป็นสํวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 การทวนระดับรายวิชา วิทยาลัยมีการทวนสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพ่ือ การ
วิเคราะห์วิธีสอน สื่อการสอน เนื้อหาการวัดประเมินผล กํอนเปิดภาคการศึกษา และพิจารณาความ
เหมาะสมของการให๎คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งประเมินด๎วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา 
รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ๎ามี) ซึ่งจะต๎องมีการวางแผนและรายงานผลการ
ทวนสอบตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ครอบคลุมผลการเรียนรู๎ทั้ง 6 ด๎าน ตามมาตรฐาน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อยํางเป็นระบบ เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตอยํางมีคุณภาพ โดย
มีการประเมินจากหลายแหลํง รวมถึงการประเมินโดยแหลํงฝึก ผู๎ใช๎บัณฑิตใหมํ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
เพ่ือเป็นการพิสูจน์วําผู๎ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให๎เป็นไปตามข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข๎อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข๎อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.      การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 การจัดโปรแกรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
สํวนที่ 1   ระบบและขอบเขตงานของอาจารย์ ได๎แกํ 

(1) ระบบการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยและหลักสูตร 
(2) บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด๎าน 
(3) กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ 
(4) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
(5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมตํางๆของหลักสูตร 

สํวนที่ 2   การเตรียมความพร๎อมอาจารย์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด๎วย 
(1) โครงการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(2) การศึกษาดูงานในแหลํงฝึกตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
(3) การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน๎าที ่

- ให๎ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู๎ และการปรับตัวเองเข๎าสูํการเป็นอาจารย์ 
- ให๎ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอน 

รํวมกัน 
- ประเมินและติดตามความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติตนของอาจารย์ใหมํตามระเบียบ 

ของวิทยาลัย 
 
2.      การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
           โดยอาจมีการด าเนินการดังนี้ 

2.1  แนวทางการพัฒนา 
  การก าหนดแผนพัฒนาคณาจารย์ไว๎ในสํวนหนึ่งของแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น (1 ปี) และ
ระยะยาว (5 ปี) โดยมุํงเน๎นให๎อาจารย์ทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในด๎านการ
จัดการเรียนการสอน ความรู๎ที่ทันสมัยในวงการสาธารณสุข การวิจัยโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
วิชาการท้ังระดับกลุํมและรายบุคคล และสํงเสริมให๎เข๎ารํวมประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การ
รํวมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย ในสถาบันอ่ืน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  

2.2   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.2.1 จัดให๎มีระบบการประเมินด๎านการสอนและการประเมินผลอยํางมีสํวนรํวมระหวํางผู๎สอน 

ผู๎บริหาร และผู๎เรียน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม

แบบมาตรฐานระดับหลักสูตรปริญญาตรี 
2.2.3 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห๎องเรียน

และในพื้นที่ๆ นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงาน 
2.2.4 สนับสนุนอาจารย์เข๎ารํวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล ไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
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2.2.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให๎แกํอาจารย์ใหมํ  
2.2.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู๎รํวมงาน (Peer evaluation) 
2.2.7 ก าหนดให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน 
2.2.8 พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชํน E-learning 

2.3  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.3.1 จัดให๎อาจารย์เข๎ารับการอบรมฟ้ืนฟูทักษะปฏิบัติที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์ 
2.3.2 สํงเสริมให๎อาจารย์มีการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยวิทยาลัยสํงเสริมงบประมาณ 

2.4  การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4.1 ก าหนดให๎บุคลากรสายสนับสนุนเข๎าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะต าแหนํงอยํางน๎อย คนละ 

50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
2.4.2 จัดอบรมประจ าปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการท างานในวิทยาลัย 
2.4.3 ก าหนดให๎บุคลากรเข๎ารํวมประชุมเพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานโดยใช๎เทคโนโลยี

ก๎าวหน๎าซึ่งจัดโดยหนํวยงานภายในวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรที่ เน๎นพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษา ให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ 
(รําง) มคอ. 1 สาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการด าเนินการเพื่อก ากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             หลักสูตรได๎มีการแตํงแตํงอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และท าหน๎าที่ในการ
บริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให๎บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการ
เผยแพรํตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคล ด ารงต าแหนํงทางวิชาการอยํางน๎อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง      
              1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็น
หลักสูตรที่เริ่มใช๎ในปี การศึกษา 2555  และได๎มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือใช๎ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการท าวิจัยเพ่ือประเมิน
หลักสูตร “การประเมินหลักสูตรเพ่ือผลิตนักวิชาการสาธารณสุขยุคปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุข      
สิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2557” และเก็บข๎อมูลความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ศึกษาพ.ร.บ.วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน รวมทั้งแนวทางตาม (รําง) มาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข และด าเนินการเสนอหลักสูตร
เพ่ือให๎คณะกรรมการชุดตําง ๆ ได๎วิพากษ์ จนได๎หลักสูตรที่รับทราบโดยส านักงานข๎าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตํอไป 

     การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยทุกๆ 5 ปี และมีการปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให๎ทันสมัย มีการพัฒนาเนื้อหาวิชาและให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น มีการปรับปรุงโครงสร๎างหลักสูตรที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น โดยจะมีการปรับปรุงตัวบํงชี้และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาทุกๆ 5 
ปีอยํางตํอเนื่อง  
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน

คุณธรรม จริยธรรม  ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด๎าน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข๎อมูลผลลัพธ์การเรียนรู๎ ผลการสอบประมวลความรอบรู๎ 
และการมีงานท า นอกจากนี้ยังติดตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต เป็นประจ าทุกปี และแจ๎งผลการส ารวจ
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ให๎กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได๎รับทราบเพ่ือเป็นข๎อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ให๎เหมาะสมตํอไป 
 
 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให๎ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข๎าศึกษาในหลักสูตร การสํงเสริมพัฒนา

นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ (คะแนน 

O-Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร๎อมด๎านความรู๎ และปัญญา การตรวจรํางกายและสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร๎อมทางสุขภาพกายและจิต 

3.2 หลักสูตรสํงเสริมพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 ก าหนดให๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ด๎วยกิจกรรมที่สามารถให๎เกิดการ  

เรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให๎กับนักศึกษา โดยเน๎นทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21  
3.2.2  มีระบบสนับสนุนและการให๎ค าแนะน านักศึกษา มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ๎งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว๎หรือผําน
ชํองทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให๎นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได๎  

3.2.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษาที่ต๎องการอุทธรณ์หรือมีเรื่อง 
ร๎องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตํออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน๎าที่ดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  
                 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข๎อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได๎แกํ อัตราการคงอยูํ
ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตํอหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรให๎ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการ
รับอาจารย์ใหมํ การแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีสํวนรํวมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การสํงเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหมํ

จะต๎องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาสาธารณสุข หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแตํงตั้งอาจารย์พิเศษเพ่ือเชิญสอนในรายวิชาที่ต๎องการอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขา ด าเนินการโดยผํานการพิจารณาจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยจะ
อ านวยความสะดวกในการติดตํอและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สอน จะประชุมรํวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ื อเตรียมไว๎
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ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรและ
ได๎บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

    ด๎านหลักสูตร ให๎ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให๎ตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให๎ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไมํเกิน 5 ปี ให๎ความส าคัญกับอาจารย์ผู๎สอรายวิชา โดย
ค านึงความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่
สํงเสริมให๎เกิดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให๎กับนักศึกษา  

    ด๎านการจัดการเรียนการสอน สํงเสริมการเรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม
เสริมสร๎างประสบการณ์จริง สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ให๎นักศึกษา โดยอาจารย์ที่มีความรู๎
และประสบการณ์ในรายวิชานั้นที่สอน 

ด๎านการประเมินผู๎เรียน หลักสูตรก าหนดให๎มีการประเมินผู๎เรียนด๎วยจุดมุํงหมาย 2 ประการ 
คือ การประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการประเมินที่หลากหลาย และการประเมินเพ่ือเป็นข๎อมูล
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา 

     
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท า
หน๎าที่บริหารจัดการควรมีความรู๎อยํางต่ าปริญญาตรี มีความรู๎หรือประสบการณ์ด๎านการบริหารจัดการ
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต๎องได๎รับการ 
อบรมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นเกี่ยวกับโครงสร๎างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความ
พร๎อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได๎รับการ
บรรจุแตํงตั้ง  

6.2 การบริหารงบประมาณ 
              วิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก จัดสรรงบประมาณท้ังงบประมาณประจ าปี งบประมาณ
แผํนดินและเงินรายได๎ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ 
อยํางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎
ด๎วยตนเองของนักศึกษา  
     6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

      6.3.1 สถานที่  
      มีห๎องตํางๆ คือห๎องปฏิบัติการทางการดูแลสุขภาพ  ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห๎องเรียน ซึ่งมีสถานที่พร๎อมที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน  โดยมี
จ านวนดังนี้ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว  หมายเหตุ 
1 ห๎องปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ขนาดจุ 50 คน 1 ห๎อง อาคาร 3 
2 ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ 

อาชีวอนามัย ขนาดจุ 50 คน  
1 ห๎อง อาคารอ านวยการ 

3 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 50 คน 2 ห๎อง อาคารอ านวยการ 
4 
 

ห๎องเรียนชั้นปี 1 ขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนชั้นปี 2 ขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนชั้นป ี3 ขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนชั้นปี 4 ขนาดจุ 50 คน  

1 ห๎อง 
1 ห๎อง 

1 ห๎อง 

1 ห๎อง 

อาคาร 3 
อาคารอ านวยการ 

อาคาร 3 

อาคาร 3 
5 ห๎องประชุมราชพฤกษ์ 1 ขนาดจุ 50 คน 

ห๎องประชุมราชพฤกษ์ 2 ขนาดจุ 300 คน 
1 ห๎อง 
1 ห๎อง 

อาคารอ านวยการ 
อาคารอ านวยการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน 

            

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
 ห้องปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 
1 หุํนฝึกปฏิบัติการทางการดูแลสุขภาพเบื้องต๎น 12 ตัว 
2 หม๎อต๎มเครื่องมือไฟฟูา 3 เครื่อง 
3 ตู๎อบแห๎ง 2 ต๎ู 
4 รถเข็นท าแผล 5 คัน 
5 รถดมยา 2 คัน 
6 ออกซิเจน (กระเป๋าหิ้ว) 5 อัน 
7 เครื่องดูดเสมหะ 2 เครื่อง 
8 เครื่องตรวจหู 3 อัน 
9 ค๎อนเคาะเขํา 10 อัน 
10 กระเป๋าปฐมพยาบาล  10 อัน 
11 เครื่องวัดความดันโลหิต  15 เครื่อง 
12 หูฟัง 10 อัน 
13 ปรอท  10 อัน 
14 อุปกรณ์ท าแผล  10 ชุด 
 ห้องปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
1 เครื่องชั่งไฟฟูาดิจิตอล 2 ต าแหนํง 5 เครื่อง 
2 เครื่องชั่งไฟฟูาดิจิตอล 4 ต าแหนํง 2 เครื่อง 
3 อํางควบคุมอุณหภูมิ 3 อําง 
4 เครื่องดูดอากาศ 2 เครื่อง 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
5 เตาไฟฟูาแบบแทํนรอง 15 เตา 
6 เครื่องกวนสารละลายด๎วยแมํเหล็กไฟฟูา 10 เครื่อง 
7 สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 3 เครื่อง 
8 เครื่องวัดเสียง 2 เครื่อง 
9 ตู๎อบแห๎ง 3 เครื่อง 
10 เครื่องวัดแสง 3 เครื่อง 
11 เครื่องวัดปอด 1 เครื่อง 
12 ต๎ูบํมที่ 20 องศาเซลเซียส 1 ต๎ู 
13 ชุดวัดความความเป็นกรด-เป็นดําง (pH meter) 5 ตัว 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1 มีคอมพิวเตอร์พร๎อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  100 เครื่อง 
 ห้องเรียนชั้นป ี1-4 
1 มีอุปกรณ์การสอนครบครัน เชํน มีคอมพิวเตอร์พร๎อม

อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง จอโปรเจกเตอร์  (projector) 
ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทุกห๎องเรียน 

4 ห๎อง 

      
           2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัย 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 มีคอมพิวเตอร์พร๎อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  100 เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอที่จะให๎บริการการสืบค๎นสารสนเทศระบบห๎องสมุดอัตโนมัติผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ตจาก  
http://aritc.yru.ac.th/ รวมทั้งห๎องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  
 

              6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
  1.  หนังสือ 

   1)  ภาษาไทย  จ านวน  14,688 เรื่อง 

   2)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน          270 เรื่อง 

                  รวม                    จ านวน    14,958 เรื่อง 

     2. เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

   1)  ภาษาไทย  จ านวน    2,910 เรื่อง 

   2)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน      - เรื่อง 

      รวม                     จ านวน              2,910 เรื่อง 



89 
 

 

    3.  วารสารทางวิชาการ/นิตยสาร 

     1)  ภาษาไทย  จ านวน          230 เรื่อง 

      2)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน              5 เรื่อง 

    รวม                     จ านวน                 235 เรื่อง 

6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                    ระบบฐานข๎อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค๎นคว๎าและฐานข๎อมูล Online มี 3 ระบบฐานข๎อมูล 
ประกอบด๎วย 

1) ระบบฐานข๎อมูล E – Book ประกอบด๎วย 3 ฐานข๎อมูล  ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  

    1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข๎อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาตํางๆ ได๎แกํ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science, และ 
Technology  

          1.3) 2eBook เป็นฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
2) ระบบฐานข๎อมูล E-Journal ประกอบด๎วย 6 ฐานข๎อมูล ดังนี้ 

    2.1) Spinger Link เป็นฐานข๎อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข๎อมูล ปี 1997 
– ปัจจุบัน 
                             2.2) ฐานข๎อมูล Web of Scienceเป็นฐานข๎อมูลอ๎างอิง (Citation Database) ที่
ให๎ข๎อมูลบรรณานุกรม พร๎อมด๎วยบทคัดยํอ รายการอ๎างอิง (Cited Reference) และรายการอ๎างอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เชํน เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต๎น สาขาสังคมศาสตร์ เชํน
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต๎น สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เชํน เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต๎น จากวารสารไมํน๎อยกวํา 10,000 รายชื่อ ให๎ข๎อมูลตั้งแตํปี 2001 – ปัจจุบัน 
                             2.3) ฐานข๎อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข๎อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหวิชามากที่สุดทั่วโลก 
                             2.4) ฐานข๎อมูล EBSCO Discovery Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช๎ในการ
จัดการและการสืบค๎นฐานข๎อมูลจ านวน 13 ฐานข๎อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให๎บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหํง อาทิ เชํน ฐานข๎อมูล 
ScienceDirectฐานข๎อมูล ProQuest Dissertation ฐานข๎อมูล ISI Web of Scienceทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข๎อมูล EBSCOeBook (NetLibrary) ผํานชํองทางการสืบค๎นเดียว (Single Search)  
                             2.5) ฐานข๎อมูล Education Research Complete เป็นฐานข๎อมูล วารสารฉบับ
เต็มกวํา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตํระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
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การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Book and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะตํางๆ ทางด๎านการศึกษา
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
                            2.6) ฐานข๎อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W.Wilsonเป็นฐานข๎อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science& Technology, Art, 
Business, Education, General Science , Humanities, Library and Information Science, 
SocialSciences, General Interest, Biological & Agricultural Science 

 3) ระบบฐานข๎อมูล E – Thesis ประกอบด๎วย 2 ฐานข๎อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวํา 1,000 
แหํง  ประกอบด๎วยข๎อมูลมากกวํ า 2.4 ล๎านระเบียน (สกอ.บอกรับ ) ( http://search . 
ProQuest.com/autologin 
    3.2) ฐานข๎อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตํางๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
         6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม สามารถใช๎งบประมาณจากโครงการรับ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเข๎าสบทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดซื้อหนังสือ และ 
ต าราที่เก่ียวข๎อง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และติดตํอห๎องสมุดของสถาบันตํางๆ เชํน  
หอสมุดคุณหญิงหลง ห๎องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต๎น ซึ่งอาจารย์และ 
นักศึกษา  สามารถใช๎บริการได๎ 
                  6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
         มีการด าเนินการการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
              1) ส ารวจความต๎องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู๎สอนและผู๎เรียน 
               2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
                        3) สรุปแหลํงทรัพยากรที่ใช๎เพื่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู๎สอนและ
ผู๎เรียนสามารถใช๎บริการได๎ ดังข๎อ 6.3  

 
 
 
 
 
 



91 
 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวน
รํวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยําง
น๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแตํละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผํานมา 

 X X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ประจ าทุกคน มีคุณสมบัติครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นอยํางน๎อย 

X X X X X 

9. อาจารย์ ใหมํ  (ถ๎ามี )  ได๎รับการปฐมนิ เทศหรือ  
ค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

10. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และวิชาชีพไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

X X X X X 

11.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได๎รับ
การพัฒนาตรางตามงานที่ได๎รับผิดชอบไมํน๎อยกวํา   
คนละ 50 ชั่วโมงตํอปีการศึกษา 
 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิต
ใหมํที่มีคุณภาพตํอหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5     
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

13. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิต
ใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

X X X X X 

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบํงชี้
บังคับ (ตัวบํงชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบํงชี้ที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารรณาจากจ านวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวม
ในแตํละป ี   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  การประเมินกลยุทธ์การสอนของหลักสูตร ก าหนดให๎คณาจารย์เขียนรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตํละภาค  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนน า
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตํอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตํละรายวิชาผํานระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ กํอน
การสอบระหวํางภาคและกํอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย์ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       การประเมินหลักสูตร โดยส ารวจข๎อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท๎าย และ
บัณฑิตใหม ํเพ่ือน าผลมาใช๎ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
       การประเมินหลักสูตรโดยผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง   
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
      ประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว๎ในหมวดที่ 7 ข๎อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
          การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง มีการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 รวบรวมข๎อเสนอแนะ/ข๎อมูลจากการประเมินของนักศึกษา  ผู๎รับผิดชอบ  ผู๎ใช๎บัณฑิต  
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข๎อมูลข๎างต๎น  โดยผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  ทบทวนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป ี
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   (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ. 7)  
 
    (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง 
 
 


