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ค าน า 
 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ฉบับนี้  เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งหลักสูตรที่เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปี 
พ.ศ. 2540 โดยเป็นหลักสูตรภายใต้การสมทบระหว่างสถาบันราชภัฏยะลา (ขณะนั้น) และวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการระบบสุขภาพ โดยรับนักศึกษารุ่นละ 50 คน ซึ่งผลิตบัณฑิตไปแล้ว 17 รุ่น จ านวน 771 คน 
นับถึงปัจจุบันเป็นนักศึกษารุ่นที่ 21 ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกคน  

ส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปรับโครงสร้างหมวดวิชาเฉพาะใหม่ ให้เป็นไปตาม (ร่าง) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีจ านวน    หน่วย
กิตรวม 136 หน่วยกิต และเพ่ิมรายวิชาใหม่ รวมถึงปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสาธารณสุข แนวโน้มในอนาคต รองรับประชาคมอาเซียน ความต้องการของท้องถิ่น 
ผู้รับบริการ และเป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลักสูตรนี้มีจ านวน 8 
หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร โดยคาดหวังว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จะเป็นผู้ที่ความรู้
ความสามารถในมิติของงานสาธารณสุข งานวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่แสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ ท าให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ดังที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 

                                  (นางอัญชลี พงศ์เกษตร) 
                                  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    

                                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
                                    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                                 พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)ี 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รัหสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร     :  25401571101246 

ภาษาไทย :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Health (Program in Community Health) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
   ชื่อย่อ :  ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Health (Community Health) 
   ชื่อย่อ :  B.P.H. (Community Health) 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิต   
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และประกาศเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
  5.3 ภาษาที่ใช้     
   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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  5.4 การรับเข้าศึกษา    
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นชอบให้เสนอ

หลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

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

6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 

6.7 สภาวิชาการ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เนื่องจาก
ข้อเสนอแนะจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6.8 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.9 สภาการสาธารณสุขชุมชน เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 แต่พิมพ์ชื่อหลักสูตรผิด จึงได้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการแก้ชื่อหลักสูตร เมื่อวันที่  
17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
          หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. นักวิชาการสาธารณสุขประจ าสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ    

ตติยภูมิ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานประกอบการอ่ืนๆ  
2.  นักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพ เช่น ตัวแทนบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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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 
    3360200126549 

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

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2556 
 

2547 

2. นางสาวธนตพร ปินไชย 
   อาจารย์ 
   1509900593611 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
2556 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
   3940200232416 

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 
    3950600472112 

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

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
Asian Institute of 
Technology, 
Thailand 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2560 
 
 

2547 
 
 

2540 
 

2550 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
   5950600016008 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

2552 
 

2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการฝึก
ปฏิบัติการในชุมชนต่าง ๆ   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
      การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยน
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่
จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความ เหลื่อม
ล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ในระดับประเทศ รวมทั้งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเป็นโลกาภิวัตน์ของสังคมในปัจจุบัน ท าให้ประชากรไทยได้สัมผัสกับวิวัฒนาการ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสากลอย่างมากมาย พบว่าสถานการณ์ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ประชากรสูงอายุและผู้เจ็บป่วยเรื้อรังมีจ านวนมากขึ้น ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาภาวะโรคเรื้อรัง
และโรคที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ  

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุพบว่าปัจจุบันประเทศไทย   
(19 กันยายน 2557) มีประชากร 64.9 ล้านคน มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 10.02 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่
ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะ
มีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4 ล้านคน ) ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุพบว่า โรคที่ท าให้ผู้สูงอายุเพศชายสูญเสียสุขภาวะ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิง  ได้แก่ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า ส าหรับอุบัติการณ์
โรคหรืออาการเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย โดยการตรวจร่างกาย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มอาการเมตาบอลิค โรคอ้วนลงพุง ภาวะอ้วน และโรคข้อเสื่อมตามล าดับ และที่ส าคัญ   



5 
 

     

ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ปรับให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อเสนอแนะ ร่างมคอ.1 สาธารณสุขศาสตร์ ของสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 2559 ปรับปรุงตามร่าง มคอ.1 สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อปัญหาของสังคมได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพสาธาณสุขชุมชน จึงได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
      การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการบริการสุขภาพ
ในบริบทของสังคมที่แตกต่าง ทั้งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการขยายตัว
ด้านบริการสุขภาพภายในประเทศ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบ
เป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นคนดี มีจริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

พันธกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งเป็น
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนา 
แก้ไขปัญหาได้เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยคือ 1) ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ 2) พัฒนาสมรรถนะ
ก าลังคนด้านสุขภาพ  3) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 4) บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม และ  5) 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ือออกไปปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในระดับปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ซ่ึงกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหภ้าควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  
            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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            2. หมวดวิชาเฉพาะ บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจ าจากวิทยาลัย     การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์พิเศษจาก
หน่วยงานภายนอก 
            3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย 
ภาควิชาหรือหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด 
           13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได ้
           13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 โดยติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย   ที่
เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ     
ให้ค าปรึกษา ควบคุม ป้องกันโรค บ าบัดโรคเบื้องต้น ฟ้ืนฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน 
วิจัย บริหารจัดการแผนงาน โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข จดัการระบบข้อมูลข่าวสาร และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า การให้ค าปรึกษา ควบคุม ป้องกันโรค 
การตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน บริหารจัดการแผนงาน โครงการเพ่ือควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา วิจัย จัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้น าวิชาการด้านสาธารณสุข และตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน โดยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความสามารถดังนี้ 
           1. ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค และ 
ฟ้ืนฟสูุขภาพ  
           2. ตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งต่อ 

 3. ประเมินสถานการณ์ วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผน ติดตาม
และการประเมินผลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชน โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้
เหมาะสม 

 4. จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  
  5. เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
แผนพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

การพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้ 
1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ และมาตรฐานสากล  
2) แผนการติดตามการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใน 
ด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
3) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ รับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 

ระยะสั้น 
1) ด าเนินการทบทวน
ข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศและ
มาตรฐานสากล 
2) ปรับปรุงเนื้อหาของ
หลักสูตรและรายวิชาให้ 
สอดรับกับผลการเรียนรู้ 
ระยะยาว 
1) จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพส าหรับข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร 
2) จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพส าหรับรายวิชาที่
คัดเลือก 
3) ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก 5 ปี 

1) ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้า
ท างาน 
2) ผลการวิจารณ์
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
3) ผลการส่งนักศึกษาไปฝึก
ในโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) ผลการประเมินอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
                   เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2554 และประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ               
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
                     ไม่มี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
                      ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
                      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  ผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โปรแกรมวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ก าหนด  

2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลาก าหนด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการ
เรียนรู้ และมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่เคยอยู่ห่างจาก
ครอบครัว ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
วิธีการในการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา สามารถท าได้ดังนี้ 

          2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา      
แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษามี
ปัญหา  
       2.4.2 วิทยาลัยมีการจัดสัมมนาแนะแนว เน้นเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แนะน าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.4.3 วิทยาลัยจัดให้มีการดูแลนักศึกษาโดยรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง ซึ่งจะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาด้วย 
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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. ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
คนละ 10,000 บาท
ต่อภาคการศึกษา   

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

2. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลคนละ 2,700 
ต่อปี 

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) 
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รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลังร้อยละ 
20 

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

2. รายจ่ายระดับ
วิทยาลัย ร้อยละ 40 

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

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร้อยละ 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 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

               แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
    โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี  ซ่ึงแต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
                  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
                          1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                 12   หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                                    ไม่น้อยกว่า                                                    

 
6   หน่วยกิต      

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า   100   หน่วยกิต    
                           2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 
                           2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข        ไม่น้อยกว่า      34   หน่วยกติ 

                2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน        
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                                                          ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

 

3.1.3   รายวิชา 
  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชาดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการก าหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแต่ละ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   12 หน่วยกิต 
      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     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3) 

       English for Communication and Learning Development 
2100107     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     2(1-2-3)  
        Melayu for Communication 
2100108     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       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 าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  

 

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

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

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

          English for Reading and Writing Development 
2100109         ภาษามลายูพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
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                     Basic Melayu 
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 วิทยาการแห่งความสุข          2(1-2-3)  

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

Aesthetics Approach 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต        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 
 

1.1 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 
 
 
 
 
 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

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  9 หน่วยกิต 
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) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4120218 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 

Statistics for Research in Public Health 
 

3(2-2-5) 
 

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 18 หน่วยกิต 
4120101 Fโภชนวิทยา 

Nutrition 
3(2-2-5) 

4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น 
Introduction to Public Health  

2(2-0-4) 

4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public Health 

3(2-2-5) 

4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology  

3(2-2-5) 

4120110 สุขภาพจิตชุมชน          
Community Mental Health                                                                                                                                                                               

2(2-0-4) 
 

4120220 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
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Basic Health Care 
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 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต 
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

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 กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพ         

 
3 หน่วยกิต 

4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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) 

   2.2.8 กลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ  

 
5 หน่วยกิต 

4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต้น  
Basic Medical Care  

3(2-2-5) 

4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(2-0-4) 
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Rehabilitation  
 

   2.2.9 กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยท่ี
ท าให้เกิดโรค  

 
3 หน่วยกิต 

4120219 เวชศาสตร์ป้องกัน 
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 าปรึกษา
ด้านสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า 

 
7 หน่วยกิต 

4120111 การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค 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) 

   2.3.2 กลุ่มรายวิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ 
และการบ าบัดเบื้องต้น   

 
10 หน่วยกิต 

4120221 เภสัชวิทยา  
Pharmacology  

3(3-0-6) 

4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 
Primary Care Practices 1 

2(225) 

4120326 อนามัยครอบครัว  
Family Health  

3(2-2-5) 

4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 
Primary Care Practices 2 
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 

2(225) 

   2.3.3 กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  11 หน่วยกิต 

4120217 การคุ้มครองผู้บริโภค 
Consumer Protection 

2(1-2-3) 

4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน 2(1-2-3) 
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Laboratory in Environmental Health and Occupatuianal 
Health in Community 

4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว 
Family Medicine 

2(2-0-4) 

4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  
Community Health Development   

3(2-2-5) 

4120439 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
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) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
                      ให้เลือกรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ หรือเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ 

4120105 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
Herb for Health 

2(1-2-3) 

4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

2(1-2-3) 

4120334 เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 
Teavel Medicine 

2(2-0-4) 

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) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้        
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  

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

 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
   กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
   วิชาชีพ 

4120101 โภชนวิทยา 3(2-2-5) 
4120102 หลักเคมี 3(2-2-5) 
4120103 หลักชีววิทยา 3(2-2-5) 
4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หน่วยกิต 
 รวม 19 หน่วยกิต 

 
  ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้   
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

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

 
2(1-2-3) 

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 การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 
   
 
 



19 
 

     

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

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

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 การคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 4120218 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4120219 เวชศาสตร์ป้องกัน 3(3-0-6) 

4120220 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
4120221 เภสัชวิทยา  3(3-0-6) 
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 2(225)* 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 *จ านวนชั่วโมงฝึกเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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  ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
2100119 การพัฒนาตน 2(1-2-3) 

 4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
4120326 อนามัยครอบครัว  3(2-2-5) 
4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
             อาชีวอนามัยในชุมชน 

2(1-2-3) 

4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 
   รวม 22 หน่วยกิต 

 
  ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2    
                                      

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150101 สังคมภิวัฒน์ 2(2-0-4) 
 4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 

            จรรยาบรรณวิชาชพี 
3(3-0-6) 

4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5) 
4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว 2(2-0-4) 
4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  3(0-6-4) 
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 2(225)* 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หน่วยกิต 
 รวม 17 หน่วยกิต 

 

 *จ านวนชั่วโมงฝึกเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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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 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)  

หมวดวิชาเลือกเสรี 4120441 ทันตกรรมชุมชน  2(1-2-3) 

 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         ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ)
2100101         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
                     Thai for Communication 
                               ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร   

 

 ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 เพ่ือให้พูดและเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
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  อ่าน เขียน  
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  
เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

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 

การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ 
 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 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษา
มลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การ  
ติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยค           
ที่ไม่ซับซ้อน  

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 ; 
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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 อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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 พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้   
ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ 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 

 

2) เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย            2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การ
อ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิ เคราะห์  
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เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 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 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 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 

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น 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 

 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การ
เชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอ
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ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททาง
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     

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได ้

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 หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
 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 โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
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 
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1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง

บวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
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      

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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 าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
และรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
         Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing, information 
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searchingand 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
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา 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 การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 

 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต             2(1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการ
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เรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
2150101 สังคมภิวัตน์               2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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 าไปสู่กระบวนการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิด 

                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต 
                    ในท้องถิ่น 

 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   
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ            2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างสันติ 
 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
สมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

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 วัฒนธรรมท้องถิ่น  และวัฒนธรรมไทย 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน

เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ 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  
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 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 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 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 

 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
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
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 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 
organsystems, 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 รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท  
ต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน า
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้น 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                                                        9 หน่วยกิต 
4120102 หลักเคมี                                                                            

Principle of Chemistry 
3(2-2-5) 

                ความสัมพันธ์ของความรู้พ้ืนฐานด้านเคมีต่องานสาธารณสุข โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของ
สารละลาย  สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ  และอินดิเคเตอร์   สมดุลของไอออนในน้ า  
สารประกอบอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้
สอดคล้องกับชีวิตประจ 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 
 

4120103 หลักชีววิทยา                                                                      
Principle of Biologicals 

3(2-2-5) 

                ความสัมพันธ์ของความรู้ พ้ืนฐานด้านชีววิทยาต่องานสาธารณสุข 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต  การท างานของระบบต่าง ๆ  พันธุศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตัว 
การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
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 พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาท
ของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ เอนไซม์ วิตามิน 
ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไลพิด 
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โปรตีน ของเหลวในร่างกาย และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้
สอดคล้องกับชีวิตประจ 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 
 

 

 2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                 3 หน่วยกิต 
 

4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข                                              
Statistics for Research in Public Health 

3(2-2-5) 

                การแจกแจงความถี่ สถิติในเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ค่าพิสัย ความน่าจะเป็น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การแจกแจงข้อมูล  
การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่เปรียบเทียบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการถดถอยเชิงเดี่ยว ตลอดจนการตีความหมายและการอภิปรายผล โดยใช้
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 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                     18 หน่วยกิต 
 

4120101 F  โภชนวิทยา 
  Nutrition 

3(2-2-5) 

               ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและ
สารอาหาร ช่วงอายุกับโภชนาการ โภชนบ าบัด โภชนาการทางเลือก อาหาร
ท้องถิ่น การค านวณปริมาณพลังงานจากอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการใน
ชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ และแนวทางส่งเสริมป้องกัน อาหารท้องถิ่นชายแดนใต้
กับการควบคุมป้องกันโรค หลักศาสนาอิสลามกับการบริโภค ปัญหา สาเหตุและ
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ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการ ตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝึกปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในท้องถิ่นได้ 

              Definition, importance of nutrition to health, food and 
nutrition, age range with nutrition, nutrition therapy, calculation of 
energy from food, evaluation of nutrition in southern community  and 
promotion, local food with health preventtion, Islamic principles for 
disease prevention, cause and effect of malnutrition, nutrition policy 
according to the national health development plan, practicing the 
relevant part useful for application in the future work 
 

4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                                      
Introduction to Public Health 

 2(2-0-4) 

               ความหมาย ความส าคัญของงานสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของ
นักวิชาการสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข  นโยบายของเขตบริการสุขภาพ นโยบายต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข การจัดระบบบริการสุขภาพ  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และโดยมี
การสืบค้นหาความรู้  การอภิปราย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

               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 
 

4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข                                          3(2-2-5) 
Microbiology and Parasitology for Public Health 

                ชนิด รูปร่างลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การติดต่อ การเกิดโรค
โดยเน้นเฉพาะเชื้อที่สามารถพบได้บ่อย ๆ การป้องกันการระบาดของเชื้อโรค  
วิทยาภูมิคุ้มกัน การฝึกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และศึกษารูปร่างลักษณะ  
วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับคน ระบาดวิทยาการติดต่อ การควบคุม
และการป้องกันปรสิตที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ประเทศกลุ่ม
อาเซียน และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่ส าคัญในภูมิภาคเพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

                  Microorganism types and shapes, contagions, diseases 
emphasis especially pathogen found mostly, protections of pathogen 
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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 
 

4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                                             
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

               ความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโครงสร้างร่างกายของ
มนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ รูปร่าง ลักษณะต าแหน่ง และหน้าที่การท างานของระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย เมตาโบลิซึมของพลังงาน อุณหภูมิกาย  การควบคุมสมดุลกรด
และด่างในร่างกาย การปรับตัวของร่างกายเพ่ือรักษาภาวะสมดุลของร่างกายใน
ภาวะปกติ การฝึกทักษะเพ่ือให้ทราบต าแหน่งและกลไกการท างานของร่างกายที่
ส าคัญ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต 

               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 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความ
ผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในชุมชน โดยเฉพาะสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และแนวทางการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อม การจัดการความขัดแย้ง การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ และสังคมในแต่ละวัย บทบาทของบ้าน โรงเรียน ชุมชน ที่มีต่อ
สุขภาพจิต การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต หลักและวิธีการการให้บริการงาน
สุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน โดยผ่านกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การศึกษาดูงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้ด้านสุขภาพจิตไปประยุกต์ในชุมชนได้
เหมาะสม 
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               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, mental Health promotion guidelines and 
heal those affected by the unrest situation in the 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

และตัวย่อทีส่ าคัญ หลักการและแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ เทคนิคปราศจากเชื้อ
และเทคนิคการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานการช่วยเหลือเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และ
การส่งต่อโดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ การสาธิตย้อนกลับ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดทักษะด้านการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  

              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 
  

4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข                                           
English  for  Public Health 

2(2-0-4) 

                ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาธารณสุข ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หลักการและเทคนิคการอ่านการเขียน การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
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ศัพท์เทคนิคที่จ าเป็นได้ถูกต้องระหว่างผู้ร่วมงาน และเข้าใจเอกสาร 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 เพ่ือค้นหาค าตอบ 

ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย การวางแผนการวิจัย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ประชากรและการค านวณขนาด
ตัวอย่าง การเป็นตัวแทน วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอผลให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูล การน าผลการวิจัยไปใช้และจริยธรรมในการวิจัย โดยเน้นการ
วิจัยทางด้านสาธารณสุขเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น  

             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 
 

 

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

ระบาด สถานการณ์การเกิดโรคและการกระจายของโรค การศึกษาประชากรที่
เกี่ยวข้องกับงานวิทยาการระบาด  สถิติชีพที่ส าคัญในงานสาธารณสุข วิทยาการ
ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ รูปแบบของการเกิดโรค วิธีการทาง
วิทยาการระบาด การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวน
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โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
และควบคุมโรค การฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางวิทยาการระบาด
และการจัดท ารายงานและการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาการระบาด 

               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
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวง นโยบาย
ของเขตบริการสุขภาพ แผนจัดระบบบริการสุขภาพ กระบวนการวางแผนโครงการ
ด้านสาธารณสุข การประเมินผล รูปแบบการจัดส านักงาน ระเบียนรายงาน 
การเงินการบัญชี งานธุรการงานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือราชการ 
ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการบริหารสาธารณสุขแนวใหม่ การ
บริหารงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการสืบค้นหาความรู้ 
การอธิปราย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

                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 
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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 าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการ และวิธีการ
จัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ การจัดหาน้ าสะอาด การจัดการน้ า
เสีย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุม
เหตุร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
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 วิธีการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน การประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ท างาน ท่าทางการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การบังคับใช้
กฎหมาย การเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันสภาพปัญหา 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, 
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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

เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล วิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การประกอบโรคศิลปะการบังคับใช้กฎหมาย บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
การน ากฎหมายมาใช้ในการควบคุมปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
การศึกษาจากกรณีศึกษา และอ่ืน ๆ  ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท 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 
  

 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 ความรู้ทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักวิธีการประเมินตัวชี้วัดการสร้าง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการสืบค้นหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
และการใช้สื่อทางด้านสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

                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, 
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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 
  

 2.2.8 กลุ่มวิชาตรวจประเมินการบ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ  

 
5 หน่วยกิต 

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

โรค การประเมินสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค ตามกลุ่มอาการและอาการแสดงใน
ระบบต่างๆ ของร่างกายที่ส าคัญการบ าบัดผู้ป่วยเบื้องต้น ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษา และการให้สุขศึกษาในการดูแลตนเองอย่าง
บูรณาการ และการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
ฝึกปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันเหตุการณ์ 

               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 ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูของผู้ป่วยภายหลัง

การเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัดด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การให้ค าแนะน าปรึกษา การฟังดนตรีการท ากายภาพบ าบัด ด้วย
วิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช้ความร้อน-ความเย็น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือจ ากัดความ
พิการที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการเจ็บป่วย 

               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 
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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 
 

 

 2.2.9 กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ 
ท าให้เกิดโรค  

 
   3 หน่วยกิต 

4120219 เวชศาสตรป้องกัน                                                              3(3-0-6)    
Prevention Medicine 
             หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน  การวิเคราะห์เชื่อมโยง
สาเหตุปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้ทางด้าน
สุขภาพพ้ืนฐาน ธรรมชาติของโรค กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือประยุกต์ใช้การป้องกัน 
ควบคุม รักษา และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมี
ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
              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 specially health problems in the southern 
border provinces 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 
                ฝึกปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการ

ความรู้ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน การดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพร่วมกับวิชาชีพอ่ืน 
โดยน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยกระบวนการสืบค้นปัญหา วิเคราะห์ 
วางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การจัดเวที
ประชาคม กระบวนการกลุ่ม คิดนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และ/หรือด าเนินการให้บริการสุขภาพในสถานบริการ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ นวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 

               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 
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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 
 

 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน        ไม่น้อยกว่า 4 36 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพ  
 
7 หน่วยกิต 

4120111 การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา 
Health Promotion and Counselling 

3(2-2-5) 

               ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริม
สุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการกับการส่งเสริม
สุขภาพแต่ละวัย การดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย การดูแลส่งเสริมสุขภาพบุคคลตั้งแต่
วัยก่อนเรียน วัยเรียน การอนามัยโรงเรียน  การตรวจสุขภาพนักเรียน การส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่น วัยแรงงาน  รวมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เหมาะสมกับแต่
ละวัยแบบองค์รวม กระบวนการเยี่ยมบ้าน โดยมุ่งบูรณาการทั้งการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสภาพแต่ละกลุ่มวัยในชุมชน  แนวคิดเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแต่ละวัย โดยมีการสืบค้นหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและให้
ค าปรึกษาได้เหมาะสมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิต
ย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ 

               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, each age groups in community, 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 practice 
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4120216     เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน                                       2(2-0-4) 

                 Economic in Community Health  
               หลักเศรษฐศาสตร์ การน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

อนามัย โดยเน้นการน ามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข และการบริหาร
การบ าบัดโรคเบื้องต้น การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน
สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการ       สืบ
ค้นหาความรู้ การอธิปราย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ได้ในการ
ท 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 าคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน การปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระบบประกันสุขภาพ การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ บทบาทขององค์กรภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ การสร้างพลังชุมชน เพ่ือการพัฒนา
ระบบสุขภาพแบบยั่งยืน นโยบายส าคัญเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ 

               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, 
policy for health system development 
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 2.3.2 กลุ่มรายวิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ 
และการบ าบัดเบื้องต้น 

 
10 หน่วยกิต 

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

ค านวณทางเภสัชกรรม เอกสารที่ใช้ทางเภสัชวิทยา หลักการใช้ยาและอันตรายจาก
การใช้ยา การแบ่งกลุ่มยา ข้อบ่งใช้  วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง และข้อห้าม
ใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดบัญชียาและบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ยาสามัญประจ าบ้าน การจัดการ การจ่ายยาและบริหารเวชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก เพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้ชนิดของยา รูปแบบของยาและบริหารจัดการยาได้อย่างเหมาะสม 

              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 1 

2(225) 

               ฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การฉีดยา ท าแผล การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 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 าคัญของอนามัยแม่และเด็ก การ

วางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจครรภ์การให้
ค าแนะน าแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันมารดาและเด็ก โรค
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
กระบวนการคลอดปกติ การจัดการเมื่อเกิดการคลอดฉุกเฉิน การดูแลมารดาและ
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ทารกหลังคลอด การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแต่ละวัย โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ อันจะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ทันเหตุการณ ์

                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,        
problem based learning, return demonstration, training are as methods 
for knowledge practice and application in health care 
 

 

4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 
Primary Care Practices 2 

2(225) 

               ฝึกปฏิบัติการประเมิน การส่งต่อ การดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การ
บ าบัดโรคเบื้องต้น 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 าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาท

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมีกับชีวิตประจ าวัน 
ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง สารปรุงแต่งอาหารประเภทต่าง ๆ ประเภท
ของสารฆ่าแมลง และสารก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน และข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
ใช้การศึกษาจากกรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ และอ่ืน ๆ  เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์นการท 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 
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4120327     การปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน              2(1-2-3) 
                 Laboratory in Environmental Health and Occupational  
                 Health in Community 
               หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ในห้องปฏิบัติการ และ การตรวจวัดทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การ
วิเคราะห์และตีความหมาย การเตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและฝึกทักษะการเก็บ
ตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในชุมชน
จังหวัดชายแดนใต้  การเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การสรุปสภาพการณ์ 
เพ่ือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชนได้ถูกต้อง 

               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 าไปสู่การเรียนรู้

งานของเวชปฏิบัติครอบครัว ในการดูแลการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุมโรคอันเกิด
จากสภาวะสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และเกิดจากพฤติกรรมของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

               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 
specially in the southern border provinces for future work 
 

 

4120438       การพัฒนาสุขภาพชุมชน                                                     3(2-2-5) 
                  Community Health Development       
               ความหมาย ประเภท และลักษณะของชุมชน การศึกษาและการ

วิเคราะห์ชุมชน การเตรียมชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การท าแผนที่ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข การสืบค้นปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีการน านวัตกรรมมาใช้ใน
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การแก้ปัญหาการควบคุมก ากับงาน การติดตามและการประเมินผลเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 

                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 
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 ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการ 
เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย การบริหาร การส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ หลักศาสนากับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ
ที่ติดเตียงในชุมชน และนโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริม
คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
ฝึกปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้เหมาะสม 

              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, 
principles of religion for health care of the elderly in the community, 
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 การสืบค้น
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ข้อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์และแปลผล การน าเสนอข้อมูลสาธารณสุขโดย
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 
 

 

4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 
Computer in Community Health 

3(2-2-5) 

               ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน การ
วิเคราะห์และ การใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผล 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการค านวณ และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ใช้ในงาน
สาธารณสุขชุมชน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางด้านสาธารณสุข โดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ การผลิตสื่อทางด้านสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ 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 าโครงร่างการวิจัย ภายใต้ปัญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข 

ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน หรือแนวโน้มของปัญหา นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานวิจัย ภายใต้การ
ควบคุมและแนะน าของอาจารย์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพ่ือน ามาใช้
ในการป้องกัน และแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น และสามารถเผยแพร่ 
ผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือเวทีวิชาการต่าง 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 
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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 
                 ให้เลือกรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  

 

4120105      สมุนไพรเพื่อสุขภาพ                                                           2(1-2-3) 
                 Herb for Health 
                 ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของสมุนไพร  หลักการส่งเสริม

สุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการน าสมุนไพร เพ่ือมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรค และวัย รวมทั้งข้อจ ากัดใน
การใช้ สามารถแนะน าการใช้ ปรุงยาสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปราชญ์ท้องถิ่นกับการใช้สมุนไพรเพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ 
ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชน  
                 Herbal value and history, principles of health promotion 
of 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, local gurus with 
the use of herbs to promote, protect and maintain health, 
herbal medicine preparation from locally available products from 
medicinal plants as self-care alternative treatment 

 

4120106      การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                          2(1-2-3) 
                  Personality Development 
                   ความหมาย ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการแต่งกาย การแต่งหน้า กริยา
ท่าทาง มารยาทในสังคม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์   การฝึกปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประยุกต์ให้เหมาะสม 

                  Meaning, importance of personality development, 
theories of personality, art of public speaking, art of dressing, manners 
in society, strengthen relationship,  practice in  relevant section for 
appropriate application 
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4120334      เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว                                    2(2-0-4) 
                  Travel Medicine 
              ความรู้พ้ืนฐานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ขั้นตอนเพ่ือ

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคที่พบบ่อยและส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางและท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาก่อนการเดินทาง การตรวจคัดกรองสุขภาพ
เริ่มแรก  การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการเดินทางและท่องเที่ยว และการส่ง
ต่อผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรคที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้
กฏหมายที่เกี่ยวกับการเดินทาง และการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 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 าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของ

การออกก าลังกาย การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม รู้จักเลือกกิจกรรมออกก าลังกาย
ให้เหมาะสมกับแต่ละวัย เพศ  และเหมาะกับโรค หลักศาสนาอิสลามกับการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม มีทักษะในการออกก าลังกาย ข้อระวังหลีกเลี่ยงในการออก
ก าลังกาย รู้จักประเมินผลจากการออกก าลังกาย สามารถด าเนินกิจกรรมการออก
ก าลังกายได้เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่
ดีในการออกก 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, Islam with proper excercises, training right skills in exercises, 
avoiding precautions for 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 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและอวัยวะภายในช่องปาก โรคภายในช่อง

ปากที่พบได้บ่อยในชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต้น การดูแลสุขภาพปากและฟัน
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เบื้องต้น การแปรงฟันที่ถูกต้อง งานทันตกรรมป้องกัน การส่งเสริมทันตสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในงาน
ทันตสาธารณสุข  ในชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันเบื้องต้นได้ 

               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 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

และการบริโภคอาหาร ตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ สิ่งที่พึงปฏิบัติและข้อ
ห้ามตามหลักศาสนาอิสลามที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เพ่ือประยุกต์ให้เหมาะสม            
            Muslim way of life, promotion, prevention, treatment and 
rehabilitation and food consumption by Muslim way of life, things to 
do and prohibitions according to Islamic principles related to health 
for appropriate application 
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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 
 3360200126549 

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

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2556 
 
2547 
 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวธนตพร  
   ปินไชย 
   อาจารย์ 
 1509900593611 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
ส.บ.  

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2559 
 
2556 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
 3940200232416 

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 
 3950600472112 

ปร.ด. (การจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
M.Sc.     
(Environmental 
Toxicology, 
Technology and 
Management) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลยัสง
ขลานครินทร ์
Asian Institute 
of 
Technology, 
ประเทศไทย 
 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลยั 
สโุขทัย 
ธรรมาธริาช 

2560 
 
2547 
 
 
 
 
2540 
 
 
 
2550 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
 5950600016008 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
 
วท.บ.  
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2552 
 
2548 
 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

1. นายอวิรุทธ์   
    สิงห์กุล  
    อาจารย์ 
    3360200126549 

M.PH. (Public Health) 
ภ.บ. (เภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 
เกียรตินยิมอันดับสอง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 

2556 
2547 
 

2. นางสาวธนตพร  
   ปินไชย 
   อาจารย์ 
   1509900593611 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2556 

3. นางสาวชมพูนุช  
   สุภาพวานิช 
   อาจารย์  
   3940200232416 

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

University of Manchester, 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา 

2555 
 
2545 
2539 

4. นางอัญชลี   
   พงศ์เกษตร 
   อาจารย์ 
   3950600472112 

ปร.ด. (การจดัการสิ่งแวดล้อม) 
M.Sc. (Environmental Toxicology, 
Technology and Management) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
เกียรตินยิมอันดับสอง 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
Asian Institute of 
Technology, ประเทศไทย 
มหาวิทยาลยั มหิดล 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2560 
2547 
 
2540 
 
2550 

5. นางสาวซูฮัยลา        
   สะมะแอ 
   อาจารย์ 
   5950600016008 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2552 
2548 
 

6. นางสาวศุลีพร  
   เพชรเรียง 
   อาจารย์ 
   4840100006430 

ค.ด. (ผู้น าและการจัดการศึกษา) 
 
พบ.ม. (ประชากรและการพัฒนา) 
 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธาน ี
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 
2541 
 
2545 
2537 
2532 

7. นางปาริฉัตร  
   อุทัยพันธ์ 
   อาจารย์ 
   3959900303667 

ปร.ด. (ศึกษาศาสตร์  
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบรหิาร) 
บธ.บ. (การตลาด)  
ภ.บ.  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2546 
2545 
2538 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

8. นางสุจิตรา  
    ศรีประสิทธ์ิ 
    อาจารย์ 
    3959900533948 

ศษ.บ. (จิตวิทยาการศึกษา)  
วท.บ. (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2534 
2524 

9. นางอุบลทิพย์   
    ไชยแสง 
    อาจารย์ 
    3940200526428 

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
ป.บัณฑิต (หลักสตูรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
2542 

10. นางสาวทินมณ ี
     แซ่เหลียง 
     อาจารย์ 
     8950382000151 

วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)  
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

2560 
2555 
 

11. นางเลิศลักษณ์  
     เรืองทอง 
     อาจารย์ 
     3959900207226 

กศ.ม. (จิตวิทยา)  
พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันสูง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา 

2552 
2543 

12. นางสุนีย์ เครานวล 
     อาจารย์ 
     3959800173664 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
สบ. (การบริหารสาธารณสุข) 
พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันสูง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา 

2544 
2539 
2530 

13. นายธนกร 
     สิริกุล 
     อาจารย ์
     3961100063851 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2560 
2549 

14. นายวิชาญ ภิบาล 
     อาจารย ์
     3950100039088 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ส.บ.  
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2542 
 
2533 
 

15. นายไพสิฐ  
     จิรรัตนโสภา 
     อาจารย์ 
     3959900306321 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ภ.บ. 
 

สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

2542 
2535 

16. นายสุชาติ สังแก้ว 
     อาจารย์ 
     3309901529320 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
น.บ. 
ป.พ.ส. 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ ์

2553 
 
2534 
2529 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

17. นายสฤษดิ์ ผาอาจ 
     อาจารย ์
     3959900305023 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
ส.บ.  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2560 
2547 
 
2540 

18. นางกมลวรรณ  
     วณิชชานนท์ 
     อาจารย์ 
     3840200130363 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
พย.บ.  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
 
2551 

19. นายนิวัติ ไชยแสง 
     อาจารย์ 
     3950100633443 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2554 
 
2551 

20. นายเจตน์วิชยุตน ์
     บริรักษ์ 
     อาจารย์ 
     3901000222540 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) 
 
สบ. (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 

สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2544 
2551 
 
2538 

21. นางอุไรวรรณ  
     ศิริธรรมพันธ์ 
     อาจารย์ 
     3960800182631 

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี
สงขลา 

2552 
2543 

22. นางสาวเบญจวรรณ 
     พูนธนานิวัฒน์กุล 
     อาจารย์ 
     3839900079156 

ภ.ด. (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบรหิาร)  
ภ.บ.  

University of Reading 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
 
2552 
2546 

23. นายชัยณรงค์ ชูทอง 
     อาจารย์ 
     3841700538877 

ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบรหิาร)  
ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2547 

24. นางสาวกนกกร 
     มอหะหมัด 
     อาจารย์ 
     3900600297400 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดยะลา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2554 
 
2549 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
3.2.3.1 อาจารย์ประจ า 
 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

1. นายฟาริห์ มะหมัด 
     อาจารย์ 

สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2545 
2550 

2. นางสาวอัมพา
พรรณ ผลพานิชย ์
     อาจารย์ 

เภสัชกรปฏิบัติการ ภ.บ.  2555 

 
3.2.3.2 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. นายยูไรฟรรณ์  
    ยูโซ๊ะ 
    อาจารย์ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภฏัยะลา 
 

2543 
2539 
 

3. นางพวงประภา 
    เพช็รมี 
    อาจารย์ 

พ.ม. 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2547 

4. นายทวี ด ามินทร ์
    อาจารย์ 

ส.ม. 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2552 
2549 

5. นางสาวเนตรฤทัย 
   สุวรรณทิพย ์
   อาจารย์ 

ปร.ด. (การจดัการสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธาน ี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร
จังหวัดยะลา 

2560 
2551 
 
2546 

6. นายดุริยางค์ วาสนา 
    อาจารย ์

ปร.ด. (การจดัการสิ่งแวดล้อม) 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) เกียรตนิิยม
อันดับสอง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดยะลา 

2560 
2552 
2549 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

   1) การจัดการเรียนการสอนเน้นผลลัพธ์การเรียน รู้แต่ละรายวิชายึดหลักส าคัญ คือ        
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน               
การแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการในชุมชน  โดยเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในชุมชน และหน่วยงาน       
ต่าง ๆ ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้าน ดังนี้ 

     -   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม: ความตรงต่อเวลา  
   -   ด้านความรู้: การวินิจฉัยชุมชน  
   -   ด้านทักษะทางปัญญา: วิเคราะห์สถานการณ ์และ 

แก้ปัญหาในชุมชนโดยอาศัยการบูรณาการความรู้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ 
                       -   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ: มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะของภาวะ
ผู้น า และภาวะผู้ตามที่ดี 

                       -   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
                                 -  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 

หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  ในภาคการศึกษาท่ี 2 
ของชั้นปีที่ 3 ตามล าดับ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข และระเบียบ
วิธีวิจัยทางสาธารณสุขมาก่อน ซึ่งนักศึกษาจะท าปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข เป็นรายบุคคลหรือเป็น
ทีม 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถท า
วิจัยเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุข และสามารถน าเสนอ
ผลงานวิชาการในโอกาสต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.3 ช่วงเวลา 
       ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต  
       รวม 3 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ ในการท าวิจัย  
         (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
               (2) นักศึกษาหาหัวข้อที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 (3) มอบหมายให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 (4) นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ รวมทั้งแนวทาง

การศึกษาค้นคว้า 
 (5) อาจารย์มีการติดตามให้ค าปรึกษาระหว่างกระบวนการศึกษาเป็นระยะ 
 (6) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาด้วยสไลด์และเอกสารฉบับเล่มต่อกลุ่มคณาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินผล 
     5.6 กระบวนการประเมินผล  

         กระบวนการประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) การก าหนดหัวข้อและเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินผลรายวิชา 
 (2) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
 (3) อาจารย์ประเมินโครงร่างการวิจัย (ในรูปคณะกรรมการสอบ) 
 (4) อาจารย์ประเมินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ในรูปคณะกรรมการสอบ) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

         กลยุทธ์การสอน วิทยาลัยตระหนักถึงแนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร อันจะท าให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามที่ก าหนดและสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาได้อย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพ กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือ การจัดกิจกรรม เพ่ือการเรียนรู้ของรายวิชาตาม
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวิจัย เพ่ือหาความรู้ 
นอกจากนี้ยังต้องก าหนดวิธีการเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น ให้เน้นผุ้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ  

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบทุกด้าน วิธีการวัดผลท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน การศึกษา
ค้นคว้าแล้วน าเสนอผลต่อชั้นเรียน การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การประเมินจากการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน โดยใช้วิธีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้เหมาะสม โดยต้องประเมินได้
ถูกต้องเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือ  

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยและหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มี
คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้งกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่จะท าให้เกิด
คุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์การประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้
ภาษาลายู 

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

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

1. น าเสนอกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 
3 โดยให้คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 



62 
 

     

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม กลยุทธ์การประเมินผล 
4) การวิจัย ส่งเสริมทักษะท าวิจัย ในรายวิชาที่

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

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   

ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมี 
   วินัยในการ เรียน ตรงต่อ 
   เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
   อดทน และสู้งาน 
3) การแสดงออกถึงการ 
   เคารพสิทธิและรับฟัง 
   ความคิดเห็น 
   ของผู้ อ่ืน รวมทั้ ง เคารพ 
   ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
   ความเป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี 
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า 
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา  
ตลอดจนการแต่งกายที่ 
เป็นไปตามระเบียบของ 

   มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สถาบัน และสังคม เคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน และมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็น 
วิกฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและ 
วิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action  
learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา (Case  
   study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ 
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ 
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
 เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
การมีจิตอาสา 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
    ในการเข้าถึงแหล่งการ

เรียนรู้  
2) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
ในการบูรณาการความรู้  
และการประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้  บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที่หลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษา 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน   
   ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการ  
   คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด  
   วิเคราะห์ คิดเชิง เหตุผล   
   และคิดเชิงบูรณาการ ใน   
   ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคมได้  

 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม 
ในสถานการณ์ท่ัวไป โดยใช้
วิธีการสอนทีห่ลากหลาย เช่น 
การอภิปรายกลุ่ม การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดท าโครงการ และการใช้เกมส์ 
เป็นต้น  

 

การประเมิน เป็นการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแก้ไขปัญหาโดย 
 ใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด 
 จากการใช้กระบวนการแก้ไข 
 ปัญหา การศึกษาค้นคว้า 
 อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ 
 วิจารณ์ เช่น รายงานการ   
 วิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา  
 การศึกษาอิสระ รายงานผล 
 การอภิปรายกลุ่ม การประชุม 
 ปรึกษาปัญหา และการ 
 สัมมนา 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถท างานร่วมกับ 
    ผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและ 

สมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อ 

บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ 
ต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
   พหุวัฒนธรรม  

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
 ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
 ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ที่มกีารท างานเป็นทีม เพ่ือ 
   ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ 
   การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
   นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 

 ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
 พหุวัฒนธรรม  

1) การประเมินความสามารถใน 
 การท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  
 และทีมงานอย่างมี 
 ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้เรียนในการ 
 แสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู้น า และผู้ตาม  
 ในสถานการณ์ การเรียนรู้ 
 ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด 
 กิจกรรมและการเข้าร่วม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
         2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการใช้ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้ 
เทคโนโลยีได้อย่าง 
เหมาะสม 

3) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 
วิเคราะห์ตัวเลข แปรผล 
และน าเสนอ 
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
และใช้เป็นพื้นฐาน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการสื่อสารระหว่าง 
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และ 
การเขียนในกลุ่มผู้เรียน  
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การ 
   เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
   เลือกและใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่ 
   หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การ 
   เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 

1) การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง 
จากแบบทดสอบที่ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ  
การท ารายงานกรณี และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ 
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แก้ปัญหาและ 
การตัดสินใจใน   
ชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
    สารสนเทศในการสืบค้น 
    ข้อมูลเพื่อการแสวงหา 
    ความรู้ 

ความสามารถในการเลือก 
สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  

   และเนื้อหาที่น าเสนอ 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
         2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า 
   คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
   และซื่อสัตย์สุจริต 
2) รักษาวินัย ตรงต่อเวลา  
   และความรับผิดชอบต่อเอง  
   งานและสังคม 
3) รักษาสิทธิของตนเองและ 
   เคารพในสิทธิของผู้อื่น  
   รักคุณค่าและศักด์ศรีความ 
   เป็นมนุษย์ การบริการด้วย 
   หัวใจความเป็นมนุษย์ 
4) เคารพกฎระเบียบและ 
   ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
   และสังคม 
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   สาธารณสุข 

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

การประเมินผลจะเน้นประเมิน
ต่ อ เ นื่ อ ง  ทั้ ง ใ น ร ะ ห ว่ า ง
ก ร ะบ ว น ก า ร  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
ประเมินเพ่ือพัฒนา และการ
ประเมินผลลัพธ์ ว่าเป็นไปตาม
คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อไป โดยมีแนว
ทางการประเมิน ดังนี้ 
1) ก าหนดให้มีการประเมิน 
   ระหว่างการเรียน  
2) ใช้เครื่องมือประเมินที่ 
   หลากหลาย ได้แก่ การ 
   สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ 
   สนทนากลุ่ม แบบบันทึก 
   แบบประเมิน การสังเกต 
   และแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
3) ก าหนดให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ร่วมกันประเมิน ได้แก่ 
   นักศึกษาประเมินตนเอง  
   กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ 
   ผู้รับบริการ อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   ในแหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต 
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    2.2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์ 
   พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ 
   ความรู้ ทางด้านสาธารณสุข 
   ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ 
   มาตรา 3) และท่ีเกี่ยวข้อง  
 

1)  ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะ 
    การเรียนรู้ด้วยตนเองของ 
    นักศึกษา (Self–directed 
    Learning) 
2)  ใช้สื่อช่วยสอน E-Learning 
    สื่อและอุปกรณ์ใน 
    ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ 
    นักศึกษาฝึกฝนทั้งท่ีเป็นส่วน 
    หนึ่งของการเรียนและฝึกฝน 
    เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
3) ใช้รูปแบบการสอนที่ 
   หลากหลายผสมผสานกัน ซึ่ง 
   รวมถึงการบรรยาย สัมมนา 
   การปรึกษาหารือกลุ่มย่อย, 
   Problem Base Learning 
   เป็นต้น 

1) ใช้รูปแบบและเครื่องมือการ 
   ประเมินที่หลากหลายได้แก่ 
   การทดสอบทั้งข้อเขียนกลาง 
   ภาค ปลายภาค และ 
   ปากเปล่า สอบปฏิบัติ  
   การท ารายงาน การน าเสนอ 
   รายงาน การอภิปรายใน 
   ชั้นเรียน การวิเคราะห ์
   กรณีศึกษา การท าโครงการ 
   และการสาธิตย้อนกลับ  
2) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง 
   อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ 
   เกี่ยวข้องในการประเมินผล 
   การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 
    2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน 
   สุขภาพในระดับบุคคล    
   ครอบครัว กลุ่มและชุมชน  
   ได้อย่างเป็นองค์รวม  
2) วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็น 
   องค์รวม อย่าง บูรณาการ  
   และต่อเนื่องและ 
   ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
   ทั่วไป และเฉพาะทางได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
   เน้นการมีส่วนร่วมของ  
   ชุมชนและการประสานงาน 
   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เอ้ืออ านวยโอกาสให้ใช้ความคิด
และแสดงความคิดเห็นทั้งในชั้น
เรียนและแหล่งฝึกทั้งโดยการพูด
และเขียน เช่น วิเคราะห์ อภิปราย 
สั มมนา  กรณี ศึ กษา  และท า
รายงานในรายวิชาต่ างๆตาม
หลักสูตร  
 

1) การสอบวัดความสามารถใน 
   การคิดวิเคราะห์ ทั้งโดยใช้ 
   แบบทดสอบมาตรฐานและ 
   กรณศีึกษา การทดสอบทั้ง 
   ข้อเขียนกลางภาค ปลายภาค 
   และปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
   การท ารายงาน การน าเสนอ 
   รายงาน การอภิปรายในชั้น 
   เรียน  
2) การประเมินจากผลงานที่ 
   เกิดจากการใช้กระบวนการ 
   แก้ไขปัญหา และการศึกษา 
   ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เช่น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
   โรค ฟ้ืนฟูสภาพ และ 
   ส่งต่อได้  
4) ให้บริการด้านวิชาการการ 
   สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการ 
   สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
   และควบคุมโรคแก่ 
   ประชาชน ชุมชนหรือ  
   หน่วยงานอื่นๆได้ 
5) คิดวิเคราะห์อย่างเป็น 
   ระบบ 

   การท าปัญหาเฉพาะทาง 
   สาธารณสุข  การประชุม 
   ปรึกษาหารือ การสัมมนา 
   รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  
   เป็นต้น 
3) ประเมินผลโดยตัวนักศึกษา 
   อาจารย์และผู้ที่เก่ียวข้องใน 
   การเรียนการสอน 
 

 
  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ 
   ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับ 
   บุคคลอื่น  
2) สามารถท างานเป็นทีม  
   และมีความรับผิดชอบ  
3) มีคุณลักษณะของภาวะ 
   ผู้น า และภาวะผู้ตามที่ดี 

กลยุทธ์ การสอนในหลักสู ตร 
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ โดยใช้การ
อภิปราย กลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ 
รวมทั้ง เน้นการท างานเป็นทีม ทั้ง
ใ น ร า ย วิ ช า ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ ร า ย
วิชปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

1)  ในชั้นเรียน จัดให้มีการ 
    สังเกตพฤติกรรม การ    
    ประเมินตนเอง ประเมินจาก 
    การท างานกลุ่ม งานที ่  
    มอบหมาย ความรับผิดชอบ 
    ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
    การแสดงบทบาทเป็นผู้น า 
2)  ในการฝึกปฏิบัติ มีการ 
    ประเมินจากพฤติกรรมการ  
    แสดงออกขณะให้การดูแล 
    ผู้ป่วย ในการท าโครงการ  
    บทบาทหัวหน้าทีมและ 
    สมาชิกทีม ร่วมกับเพื่อน 
    ร่วมงานและทีมสุขภาพ  
    การประสานงานในการ 
    สื่อสารในทีม และสมาชิกใน 
    ทีม   
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  2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
   แปลความหมายข้อมูลทั้ง 
   เชิงปริมาณและคุณภาพ  
2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในการค้นคว้า เก็บรวบรวม 
   ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ 
   เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
   น าเสนออย่างเหมาะสม 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
   การฟังและการเขียน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
   วิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์ 
   จ าลอง และ สถานการณ์จริง 
   ให้มีการน าเสนอรายงานใน 
   บริบทที่หลากหลาย 
2) จัดให้มีการส่งเสริมการใช้ 
   ทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด 
   การฟังและการเขียนทั้ง 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ ในการรวบรวม 
   จัดเก็บ ประมวลผล และแสดง 
   ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศใน 
   รูปแบบต่างๆ 
 

1) ประเมินการน าเสนอรายงาน 
   ทั้งทางด้านการพูดและการ 
   เขียน การสอบขข้อเขียน 
   การสอบปากเปล่า การสอบ 
   ปฏิบัติ การแสดงความ 
   คิดเห็นในขณะร่วมอภิปราย 
   ในชั้นเรียน หรือการประเมิน 
   จากแบบฝึกหัด งานที่ 
   มอบหมาย และการน าเสนอ 
   ผลงานในชั้นเรียน 
2) ประเมินผลงานในรูปของ 
   รายงานและการประเมินโดย 
   ผู้ใช้บริการ อาจารย์ และผู้ใช้ 
   บัณฑิต 
 

   
  2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถให้ค าแนะน าให้ 
   ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ 
   ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
   การควบคุมโรค การบ าบัดโรค 
   เบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
   ตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข 
   ชุมชน มาตรา 3  
2) สามารถใช้เทคนิคด้าน 
   สาธารณสุขและวิทยา  
   ศาสตรสุขภาพในการตรวจ 
   ประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น 
   การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
   ผู้ป่วยเพื่อส่งต่อ 

1)  การพัฒนาทักษะผ่านการฝึก 
    ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
    ในห้องปฏิบัติการ การแสดง 
    บทบาทสมมติ การสาธิตและ 
    สาธิตย้อนกลับ การเรียนรู้ 
    ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
    การฝึกลงชุมชนเช่น การ 
    เตรียมฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพทางสาธารณสุขใน 
    ชุมชน หรือใน 
    สถานประกอบการ เป็นต้น 
 

1) รูปแบบการประเมิน 
ประเมินจาก 
    (1) การทดสอบ สอบ 
  ปากเปล่า สาธิตย้อนกลับ 
  สอบข้อเขียนที่เป็น 
  สถานการณ์จ าลองจาก 
  สถานการณ์จริง  
    (2) การประเมินติดตาม 
   พัฒนาการโดยการ 
   Individual 
   conference, รายงาน 
   การดูแลผู้ป่วย 
   แบบฝึกหัด 
    (3) ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) สามารถประเมินสถานการณ์  
   การวินิจฉัย การวางแผนงาน 
   โครงการสุขภาพ การปฏิบัติตาม 
   แผน การติดตามและการ 
   ประเมินผล  
4) สามารถสื่อสารกับ 
   ประชาชน ชุมชน เครือข่าย 
   ในชุมชนได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด  
   การฟังและการเขียน 
5) มีทักษะในการใช้ 
   กระบวนการแก้ปัญหา 
   สุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน 
   ชุมชน ทักษะการเป็นผู้น า 
   ในการปฏิบัติงาน 

2) การพัฒนาทักษะผ่านการ 
    ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
    ทั้งในสถานบริการสุขภาพใน 
    ชุมชน และใน 
    สถานประกอบการ โดย 
    จัดการเรียนการสอน  
    ที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ 
    การตัดสินใจบนพ้ืนฐานทาง 
    คุณธรรม จริยธรรม และ 
    จริยธรรมวิชาชีพ กิจกรรมการ 
    เรียนการสอนได้แก่ การ 
    เตรียมฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพสาธารณสุข เป็นต้น 
3) การพัฒนาทักษะผ่านการท า 
   กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 

  เช่นการลงพื้นที่ในชุมชน 
2)  ผู้ประเมิน 
  ประกอบด้วยนักศึกษา 
  ประเมินตนเองอาจารย์ 
  ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  เพ่ือนร่วมทีม บุคลากรใน 
  สถานบริการสุขภาพ 
  ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้ 
  บัณฑิต 
 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)         

 

         3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย มีดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

    2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู้งาน 
                     3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ 
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. ด้านความรู้ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
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 3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ 
สังคม 
                     3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
อย่างเหมาะสม 

   3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล 
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

     4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ 
การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 
 

 

3.ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้
อ
1 

ข้
อ
2 

ข้อ 
3 

ข้
อ
4 

ข้อ
5 

ข้
อ1 

ข้
อ2 

ข้
อ
3 

ข้อ
1 

ข้
อ2 

ข้
อ1 

ข้
อ2 

ข้อ
3 

ข้
อ1 

ข้
อ2 

ข้
อ3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
            เรียนรู้ 

   
       

  
 

 
   

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ 

           
 

     

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103 หลกัการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
            ภาษาอังกฤษ 

          
  

     

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ 
            เขียน 

          
  

     

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ                  
2100113 สนุทรียวจิกัขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   
2100118 ความจริงของชวีติ                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สนุทรียภาพเพ่ือชีวติ                    

      ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 

 
 

3. ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 
 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150101 สงัคมภวิตัน์                  
2150102 การจดัการทางสงัคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนนิชวีติ                    
2150109 ชวีติและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ   
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย มีดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

                  2) รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อเอง งานและสังคม 
                  3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น รักคุณค่าและศักด์ศรีความเป็น 
มนุษย์ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
                  4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
          3.1.2 ด้านความรู้ 

        1) มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์ พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทางด้านสาธารณสุข
ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ มาตรา 3) และท่ีเกี่ยวข้อง  

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้อย่าง
เป็นองค์รวม  
                   2) วางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม อย่าง บูรณาการ และต่อเนื่องและปฏิบัติงาน
สาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                   3) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อได้  

         4) ให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรค  แก่ประชาชน ชุมชนหรือ หน่วยงานอื่นๆได้ 

         5) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                    1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน  
                    2) สามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ  

         3) มีคุณลักษณะของภาวะผู้น า และภาวะผู้ตามที่ด ี
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
          1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
                   2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
                   3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
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6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
         1) สามารถให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  

ควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
                    2) สามารถใช้เทคนิคด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพในการตรวจประเมิน 
บ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งต่อ 
                    3) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพ การ
ปฏิบัติตามแผนการติดตามและการประเมินผล  
                    4) สามารถสื่อสารกับ ประชาชน ชุมชน เครือข่ายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การฟังและการเขียน 
                    5) มีทักษะในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ทักษะการ 
เป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้าน
ความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ1 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

4120102 หลักเคม ี                O       
4120103 หลักชีววิทยา                O       
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทาง 
             สาธารณสุข 

               O       

4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทาง 
             สาธารณสุข           

               O       

4120101 โภชนวิทยา                O  O     
4120104 การสาธารณสุขเบื้องตน้                                 O        
4120108 จุลชีววิทยาและ 
             ปรสิตสาธารณสุข       

        O         O     

4120109 กายวิภาคศาสตร ์
             และสรรีวิทยา      

   
 

     O       O       

4120110 สุขภาพจติชุมชน                  O     
4120220 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน             O     O     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้าน
ความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 1 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

4120212 ภาษาอังกฤษ 
             ส าหรับสาธารณสุข 

                 O     

4120323 ระเบยีบวิธีวิจัย 
             ทางสาธารณสุข 

      O                

4120215 วิทยาการระบาด                O  O     
4120213 การบริหารสาธารณสุข        O     O   O       
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม         O         O     
4120325 อาชีวอนามัยและ 
            ความปลอดภัย 

        O   O      O     

4120329 กฎหมายสาธารณสุข 
            สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณ 
            วิชาชีพ 

           O           

    ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

78 



79 
 

     

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้าน
ความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 1 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรม 
            สุขภาพ 

         O             

4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต้น          O   O           
4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู         O   O      O     
4120219 เวชศาสตรป้์องกัน            O      O     
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             สาธารณสุขชุมชน 

         O             

4120111 การส่งเสรมิสุขภาพและ 
             การให้ค าปรึกษา 

                      

4120216 เศรษฐศาสตร์ในงาน 
             สาธารณสุขชุมชน 

              O        

4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพ 
            ที่ยั่งยืน 

                      

4120221 เภสัชวิทยา                  O     
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการ 
            ปฐมภูมิ 1 

        O              

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 79 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้าน
ความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 1 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

4120326 อนามัยครอบครัว             O          
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการ 
            ปฐมภูมิ 2 

        O              

4120217 การคุ้มครองผู้บรโิภค          O       O O     
4120327 การปฏิบตัิการอนามยั 
             สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
             ในชุมชน 

                 O     

4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว                       
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน                       

4120439 การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ         O     O   O    O  
4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ                                                     
4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
            สาธารณสุขชุมชน          

                      

4120332 ปัญหาเฉพาะทาง 
             สาธารณสุข 

      O     O         O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้าน
ความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 1 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

4107105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ         O         O     
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ          O             
4107334 เวชศาสตร์การเดินทางและ 
             การท่องเที่ยว 

                 O     

4107335 การออกก าลังกาย 
             เพื่อสุขภาพ 

        O       O  O     

4107441 ทันตกรรมชุมชน         O              
4107442 การดูแลสุขภาพวิถีมุสลมิ          O             
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
               การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ประกาศ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2559 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
     มหาวิทยาลัย  มีการก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบ  เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างน้อย โดยด าเนินการทวนสอบระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.1 การทวนระดับรายวิชา วิทยาลัยมีการทวนสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพ่ือการ
วิเคราะห์วิธีสอน สื่อการสอน เนื้อหาการวัดประเมินผล ก่อนเปิดภาคการศึกษา และพิจารณาความ
เหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา 
รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็น
ผู้ประเมินรายวิชา และมีคณะกรรมการหลักสูตรประเมินข้อสอบ 

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ ง  6 ด้าน                       
ตามมาตรฐานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ใหม่ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด            
ในรายละเอียดหลักสูตร 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 การจัดโปรแกรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1   ระบบและขอบเขตงานของอาจารย์ ได้แก่ 

(1) ระบบการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยและหลักสูตร 
(2) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน 
(3) กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ 
(4) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
(5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 

ส่วนที่ 2   การเตรียมความพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) โครงการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน อบรมความเป็นครู  

การพัฒนาโครงงานวิจัย 
(2) การศึกษาดูงานในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
(3) การศึกษาด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม กรณีอาจารย์ใหม่ที่ ไม่มีปริญญาทาง

สาธารณสุขหรืออบรมเพ่ิมเติม 
(4) การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

- ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และการปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
- ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการ
สอน 

ร่วมกัน 
- ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตนของอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบ 

ของวิทยาลัย 
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
        มีการด าเนินการดังนี้ 

2.1 แนวทางการพัฒนา 
    การก าหนดแผนพัฒนาคณาจารย์ไว้ในส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น (1 ปี) 
และระยะยาว (5 ปี) โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน อบรมความรู้ที่ทันสมัยในวงการสาธารณสุข การเป็นครู การวิจัยโดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาการวิชาการทั้งระดับกลุ่มและรายบุคคล การพัฒนาโครงงานวิจัย และส่งเสริมให้เข้า
ร่วมประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย ในสถาบันอ่ืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ที่ไม่มีปริญญาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ก็ส่งเสริมให้ศึกษา
เพ่ิมเติม 
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2.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.2.1 จัดให้มีระบบการประเมินด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตามแบบมาตรฐานระดับหลักสูตรปริญญาตรี  
2.2.3 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน

ห้องเรียนและในพื้นที ่ๆ นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงาน 
2.2.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
2.2.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2.2.6 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2.2.7 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer evaluation) 
2.2.8 ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
2.2.9 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น E-learning 

2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.3.1 จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูทักษะปฏิบัติที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์ 
2.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยวิทยาลัยส่งเสริมงบประมาณ 

2.4 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4.1 ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะต าแหน่งอย่างน้อย 

คนละ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
2.4.2 จัดอบรมประจ าปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการท างานในวิทยาลัย 
2.4.3 ก าหนดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานโดยใช้เทคโนโลยี

ก้าวหน้าซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายในวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และ (ร่าง) มคอ. 1 สาธารณสุขศาสตร์ และเกณฑ์ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5                   
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการด าเนินการเพื่อก ากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             หลักสูตรได้มีการแต่งแต่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และท าหน้าที่ในการ
บริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง      
              1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เป็นหลักสูตรที่เริ่มใช้ในปี การศึกษา 2555  และได้มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี
การท าวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตร “การประเมินหลักสูตรเพ่ือผลิตนักวิชาการสาธารณสุขยุคปัจจุบัน 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2557” และเก็บข้อมูลความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งแนวทางตาม (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพ
สาธารณสุข และด าเนินการเสนอหลักสูตรเพ่ือให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้วิพากษ์ จนได้หลักสูตรที่
รับทราบโดยส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

     การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุก ๆ 5 ปี และมีการปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย มีการพัฒนาเนื้อหาวิชาและให้เหมาะสมกับท้องถิ่น มีการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยจะมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาทุก ๆ 5 ปีอย่างต่อเนื่อง  
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2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความ
รอบรู้ และการมีงานท า นอกจากนี้ยังติดตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขา แหล่งฝึก สถาบันที่ร่วมผลิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ 

(คะแนน O-Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านความรู้ และปัญญา การตรวจร่างกายและ
สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต 

3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีสามารถให้เกิดการ  

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และเป็นกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับชุมชน 

3.2.2  มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

3.2.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่อง 
ร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  
                 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 

4. อาจารย ์
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวใน

การรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์  
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4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพ่ือเชิญสอนในรายวิชาที่ต้องการอาจารย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด าเนินการโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดย
มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนา
อาจารย์)  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    ด้านหลักสูตร ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอ
รายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบ
การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา  

    ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมี
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษา โดย
อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชานั้นที่สอน 

ด้านการประเมินผู้เรียน หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 2 
ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการประเมินที่หลากหลาย และการประเมิน
เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท า
หน้าที่บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับ 
การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปี
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  

6.2 การบริหารงบประมาณ 
              วิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก จัดสรรงบประมาณทั้ง งบประมาณประจ าปี  
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
        6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

       6.3.1 สถานที ่
  มีห้องต่าง ๆ คือห้องปฏิบัติการทางการดูแลสุขภาพ  ห้องปฏิบัติการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน ซึ่งมีสถานที่พร้อมที่จะด าเนินการจัดการเรียน
การสอน โดยมีจ านวนดังนี้ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว  หมายเหตุ 
1 ห้องปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ขนาดจุ 50 คน 1 ห้อง อาคาร 3 
2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 

อาชีวอนามัย ขนาดจุ 50 คน  
1 ห้อง อาคารอ านวยการ 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 50 คน 2 ห้อง อาคารอ านวยการ 
4 
 

ห้องเรียนชั้นปี 1 ขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนชั้นปี 2 ขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนชั้นปี 3 ขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนชั้นปี 4 ขนาดจุ 50 คน  

1 ห้อง 
1 ห้อง 

1 ห้อง 

1 ห้อง 

อาคาร 3 
อาคารอ านวยการ 

อาคาร 3 

อาคาร 3 
5 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ขนาดจุ 50 คน 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ขนาดจุ 300 คน 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคารอ านวยการ 
อาคารอ านวยการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน 

            

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
 ห้องปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 
1 หุ่นฝึกปฏิบัติการทางการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 12 ตัว 
2 หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 3 เครื่อง 
3 ตู้อบแห้ง 2 ตู้ 
4 รถเข็นท าแผล 5 คัน 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
5 รถดมยา 2 คัน 
6 ออกซิเจน (กระเป๋าหิ้ว) 5 อัน 
7 เครื่องดูดเสมหะ 2 เครื่อง 
8 เครื่องตรวจหู 3 อัน 
9 ค้อนเคาะเข่า 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 เครื่องชั่งไฟฟ้าดิจิตอล 2 ต าแหน่ง 5 เครื่อง 
2 เครื่องชั่งไฟฟ้าดิจิตอล 4 ต าแหน่ง 2 เครื่อง 
3 อ่างควบคุมอุณหภูมิ 3 อ่าง 
4 เครื่องดูดอากาศ 2 เครื่อง 
5 เตาไฟฟ้าแบบแท่นรอง 15 เตา 
6 เครื่องกวนสารละลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 10 เครื่อง 
7 สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 3 เครื่อง 
8 เครื่องวัดเสียง 2 เครื่อง 
9 ตู้อบแห้ง 3 เครื่อง 
10 เครื่องวัดแสง 3 เครื่อง 
11 เครื่องวัดปอด 1 เครื่อง 
12 ตู้บ่มที่ 20 องศาเซลเซียส 1 ตู้ 
13 ชุดวัดความความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH meter) 5 ตัว 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1 มีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  100 เครื่อง 
 ห้องเรียนชั้นป ี1-4 
1 มีอุปกรณ์การสอนครบครัน เช่น มีคอมพิวเตอร์พร้อม

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จอโปรเจกเตอร์ (projector) 
ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทุกห้องเรียน 

4 ห้อง 

 
2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัย 

 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 มีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  100 เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จาก http://aritc.yru.ac.th/ รวมทั้งห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 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 
             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 

                    ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

    1) ระบบฐานข้อมูล E - Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  

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

          1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

    2.1) Spinger Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล              
ปี 1997 - ปัจจุบัน 
                              2 .2 )  ฐานข้อมูล  Web of Scienceเป็นฐานข้อมูล อ้าง อิง  (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และ
รายการอ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่นจิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชีย
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ศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 
2001 - ปัจจุบัน 
                              2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหวิชามากที่สุดทั่วโลก 
                              2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิ เช่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirectฐานข้อมูล ProQuest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Scienceทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCOeBook (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
                              2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูล วารสาร
ฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Book and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                             2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W.Wilsonเป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science& 
Technology, Art, Business, Education, General Science , Humanities, Library and 
Information Science, SocialSciences, General Interest, Biological & Agricultural Science 

 3) ระบบฐานข้อมูล E – Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 
แห่ ง  ประกอบด้ วยข้ อมู ลมากกว่ า  2 . 4  ล้ านระ เบี ยน  (สกอ .บอกรั บ )  ( http://search . 
ProQuest.com/autologin 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
         6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม สามารถใช้งบประมาณจากโครงการรับ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเข้าสบทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดซื้อหนังสือ 
และ 
ต าราที่เก่ียวข้อง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และติดต่อห้องสมุดของสถาบันต่างๆ เช่น  
หอสมุดคุณหญิงหลง ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์และ 
นักศึกษา  สามารถใช้บริการได้ 
                  6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
         มีการด าเนินการการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
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              1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
               2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
                        3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอน
และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ ดังข้อ 6.3  
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา 

 X X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี )  ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ  
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ทางวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5     
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. อาจารย์ประจ าทุกคน มีคุณสมบัติครบตามก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

X X X X X 

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้      
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินกลยุทธ์การสอนของหลักสูตร ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือก่อน
การสอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค  
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       การประเมินหลักสูตร โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ
บัณฑิตใหม่ เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
       การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
      ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการจากภายนอก 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
          การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง มีการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ประเมินภายนอก และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 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 ปี 
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   (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ. 7)  
    (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลกัสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

1. ชื่อหลกัสูตร 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา 
   ช่ือภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
   (สาธารณสุขศาสตร์) 
   ช่ือภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science 
   (Public Health) 
  ช่ือย่อภาษาไทย: วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
  ช่ือย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Public Health) 

2. ชื่อปริญญา 
   ช่ือภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
   (สาธารณสุขชุมชน) 
   ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Public   
   Health (Community Health) 
   ช่ือย่อภาษาไทย: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
   ช่ือย่อภาษาอังกฤษ: B.P.H (Community  
    Health) 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
         บัณฑิตสาธารณสุข จะต้องมีทักษะการ
ท างานเชิงบูรณาการ สามารถส่งเสริม/สร้าง
เสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลสุขภาพ 
ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองสุขภาพ เพื่อการ
พัฒนาสุขภาพที่ยั่ งยืน สามารถวิ เคราะห์
สถานการณ์ วิจัย และบริหารวิชาการ เพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุข โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ให้เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับของชุมชน  

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
        บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะต้อง
มีองค์ความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ 
ให้ค าปรึกษา ควบคุม ป้องกันโรค บ าบัดโรค
เบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชน วิจัย บริหารจัดการแผนงาน 
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข จัดการระบบข้อมูล
ข่าวสาร และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตนักสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติ 
   และพัฒนางานบริการ  วิชาการ  ตลอดจน  
   สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการ 
   ส่งเสริม/สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน 
   โรค การดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ และ 

4. วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะ มี
ความสามารถดังนี้        
 1. ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการส่งเสริม 
    สุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค และฟื้นฟ ู
    สุขภาพ  
 2. ตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ 
    ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งต่อ 
3. ประเมินสถานการณ์ วินิจฉัย วิจัย วางแผน 
   งานโครงการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผน 
   ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริม 
   สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา 
   สาธารณสุข ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
   สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชน โดยน า  

ปรับปรุง 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
   คุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนได้ 
2. เพื่อผลิตนักสาธารณสุขท่ีสามารถวิเคราะห์ 
   สถานการณ์ และวิจัย เพื่อแก้ปัญหา 
   สาธารณสุข โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงมาประยุกต์ให้เหมาะสม โดย 
   สามารถแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของ 
   ชุมชน  
3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก 
   สาธารณะ จิตวิญญาณของการให้บริการ 
   สามารถท างานร่วมกันกับบุคคลอื่น และอยู่ 
   ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้ 
   เหมาะสม 
4. จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ 
   พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยี 
   ได้เหมาะสม  
5. เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
  
 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6.  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต 

6.  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต 

เพิ่ม 4  
หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 
   6.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 
          (วิทย-์คณิต)                18 หน่วยกิต 
   6.2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 28 หน่วยกติ 
   6.2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ       50 หน่วยกิต                        
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ               100 หน่วยกิต  
แบ่งเป็น 
   6.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 
   6.2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 34 หน่วยกติ 
   6.2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
           สาธารณสุขชุมชน        36 หน่วยกิต 
6.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  
                                          6 หน่วยกิต 

 ปรับปรุงตาม(ร่าง)  
มคอ.1 สาขา
สาธารณสุข
ศาสตร์  

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       จ านวนหน่วยกิต              30 หน่วยกิต 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                        12 หน่วยกิต 
       วิชาบังคับ                     10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพดูและการ 
             เขียน                         2(1-2-3)                           
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ 
             พัฒนาการเรียนรู ้          2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       จ านวน ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า                          12 หน่วยกิต 
       วิชาบังคับ                     10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด                       
             และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้        2(1-2-3) 
 
 
                   

 
จ านวน 
หน่วยกิต  
คงเดิม  
ปรับเปลีย่น 
รายวิชา 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้           2(1-2-3)              
2100107ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร 2(1-2-3)         
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                             2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการ 
            อ่านภาษาอังกฤษ            2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน               2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน       2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
       
 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้        2(1-2-3)             
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1    
                                               2(1-2-3) 
2100117* ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
                                              2(1-2-3) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับ 
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียน
วิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                                               2(1-2-3) 
และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้)                    2(1-2-3) 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                              2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
             อ่านภาษาอังกฤษ             2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 

   และการเขียน               2(1-2-3)               
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2   

                                         2(1-2-3) ) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน            2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3)               
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3)               

 
 
 
 

8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  
                                           6 หน่วยกิต 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้
             ตลอดชีวิต                   2(1-2-3)                             
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์            2(2-0-4) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3) 
 
 
 
8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
                                           6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน ์                 2(2-0-4) 
 

8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า  
                                         6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3)  
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4)     
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
             ตลอดชีวิต                      2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต             2(2-0-4)      
2100119 การพัฒนาตน                  2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต          2(1-2-3)              
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  
                                          6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวตัน ์                   2(2-0-4)           
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึก 
             สาธารณะ                    2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
 
 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ   
     เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                             2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                           2(1-2-3)                                      
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
             ชีวิตประจ าวัน               2(1-2-3)                         

2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติส านกึ 
             สาธารณะ                      2(2-0-4) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวติ      2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3) 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
     และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                               2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                            2(1-2-3)              
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน  
             ชีวิตประจ าวัน                2(1-2-3)            
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                               2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                                 2(1-2-3) 

 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
       จ านวนหน่วยกิต  96  หน่วยกิต 
  8.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 
(วิทย-์คณิต)  18 หน่วยกิต 
4107104 พิษสุราและสารเสพติด     2(2-0-4) 
4107105 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข 
                                             2(1-2-3) 
4107106 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
                                             3(2-2-5) 
4107209 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
                                             3(2-2-5) 
4107210 สุขภาพจิตชุมชน            2(2-0-4) 
4107214 เภสัชวิทยา                   3(3-0-6) 
4107215 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน    3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
       จ านวนหน่วยกิต  100  หน่วยกิต 
  8.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
4120102 หลกัเคมี                        3(2-2-5) 
4120103 หลักชีววิทยา                   3(2-2-5) 
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข     
                                               3(2-2-5) 
    - กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข 

                                                 3(2-2-5) 
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 
                                         18   หน่วยกิต 
4120101 โภชนวิทยา                     3(2-2-5) 
4120104 การสาธารณสุขเบื้องตน้      2(2-0-4) 
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  
                                               3(2-2-5) 
4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
                                               3(2-2-5) 
4120110 สุขภาพจติชุมชน              2(2-0-4) 
4120220 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน      3(2-2-5)                 
4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข    

                                                 2(2-0-4)                             

ปรับรหสัวิชา 
บางรายวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
จัดกลุ่ม 
รายวิชาใหม ่
เพิ่มรายวิชา 
ใหม ่
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  8.2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 28 หน่วยกิต 
4107216 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข 
                                             2(1-2-3) 
4107324 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
                                             2(1-2-3) 
4107322 อนามัยสิ่งแวดล้อม          2(1-2-3) 
4107323 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
                                             2(1-2-3) 
4107103 การสาธารณสุขเบื้องต้น    2(2-0-4) 
4107219 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 
                                             2(2-0-4) 
4107326 การบริหารงานสาธารณสุข  
                                             2(2-0-4) 
4107211 ประชากรศาสตร ์           2(2-0-4) 
4107218 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
                                             2(1-2-3) 
4107212 พยาธิสรรีวิทยา              2(2-0-4) 
4107325 วิทยาการระบาด            3(2-2-5) 
4107451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             สาธารณสุข                    5(450) 
  8.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ  50 หน่วยกิต 
           (1) วิชาชีพสาธารณสุข 44  หน่วยกิต 
4107101 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม 
            วิชาชีพ                        2(1-2-3) 
4107102 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง  2(1-2-3) 
4107107 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ        2(1-2-3) 
4107213 การส่งเสรมิสุขภาพ         2(2-0-4)    
4107219 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 
                                             2(2-0-4) 
4107220 โภชนศาสตร์                 2(1-2-3) 
 4107221 การคุ้มครองผู้บริโภค      2(1-2-3) 
4107327 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 1   2(1-2-3) 
4107328 อนามัยครอบครัว 1         2(1-2-3) 
4107329 เวชศาสตร์ฟื้นฟู              2(2-0-4) 
4107332 การปฏิบตัิการอนามยัสิง่แวดล้อม 
                                             2(1-2-3) 
4107221 การคุ้มครองผู้บรโิภค       2(1-2-3) 
4107327 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 1   2(1-2-3) 
4107328 อนามัยครอบครัว 1         2(1-2-3) 
4107329 เวชศาสตร์ฟื้นฟู              2(2-0-4) 

    8.2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 34 หน่วยกิต 
4120323 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข   
                                               3(2-2-5) 
4120215 วิทยาการระบาด               3(2-2-5) 
4120213 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
                                               3(3-0-6) 

 4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ 
            จรรยาบรรณวิชาชีพ           3(3-0-6) 
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
                                               3(2-2-5) 
4120330 การบ าบัดโรคเบื้องต้น        3(2-2-5) 
4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู                2(2-0-4)    
4120219 เวชศาสตร์ป้องกัน             3(3-0-6) 
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             สาธารณสุขชุมชน               5(450) 
8.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน   
                                        36 หน่วยกิต 
4120111 การส่งเสรมิสุขภาพและการให ้
             ค าปรึกษา                      3(2-2-5) 
4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข 
            ชุมชน                            2(2-0-4) 
4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 
                                               2(2-0-4) 
4120221 เภสัชวิทยา                     3(3-0-6)  
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภมูิ 1  
                                                 2(225) 
4120326 อนามัยครอบครัว              3(2-2-5)                       
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภมูิ 2 
                                                 2(225) 
4120217 การคุ้มครองผู้บรโิภค         2(1-2-3)                                                 
4120327 การปฏิบตัิการอนามยัสิง่แวดล้อม 

              และอาชีวอนามัยในชุมชน    2(1-2-3)                                    
4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว          2(2-0-4)                     
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน      3(2-2-5) 
4120439 การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ      2(1-2-3)                                     
4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ     2(1-2-3) 
4120440 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน 
             สาธารณสุขชุมชน             3(2-2-5) 
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4107332 การปฏิบตัิการอนามยัสิง่แวดล้อม 
                                             2(1-2-3) 
4107333 กฎหมายสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม                               2(2-0-4) 
4107334 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  
                                             2(0-4-2) 
4107335 การบริหารโครงการสาธารณสุข 
                                             2(1-2-3) 
4107336 อนามัยครอบครัว 2         2(1-2-3) 
4107337 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 2   2(1-2-3) 
4107338 การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ    2(1-2-3) 
4107445 การพัฒนาอนามัยชุมชน    2(1-2-3) 
4107446 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ                               2(1-2-3)                                                          
4107447 สัมมนาสาธารณสุข          2(1-2-3) 
4107448 การจัดการพิบัติภยั          2(1-2-3) 
4107450 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาธารณสุข                                   2(90) 
    (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4107108 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
                                             2(1-2-3) 
4107330 การจัดการของเสียอันตราย 
                                             2(2-0-4) 
4107331 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 
            ของอาหาร                    2(1-2-3) 
4107339 การจัดการสิ่งแวดล้อม      2(1-2-3) 
4107340 อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและ 
            เทคโนโลยีที่เหมาะสม       2(1-2-3) 
4107341 การสื่อสารสุขภาพ          2(1-2-3)  
4107342 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
                                             2(1-2-3) 
4107343 การจัดหาน้ าสะอาดและ 
             การจัดการน้ าเสีย           2(1-2-3) 
4107344 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
             ในชุมชน                     2(1-2-3)                              
4107449 ทันตกรรมชุมชน            2(1-2-3) 
 

4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข    
                                               3(0-6-4)                         
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ         2(1-2-3)           
4120105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ           2(1-2-3) 
4107334 เวชศาสตร์การเดินทางและ 
             การท่องเที่ยว                  2(2-0-4) 
4120335 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     
                                               2(1-2-3) 
4120441 ทันตกรรมชุมชน               2(1-2-3)                         
4120442 การดูแลสุขภาพวิถีมุสลมิ    2(2-0-4)   
  
 
 
 
  
                                                                     

 

8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

คงเดิม 
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9. ค าอธิบายรายวิชา 
       9.1 หมวดศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
            Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใ น
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 
 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
             ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์
อย่างมี เหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 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  

 
 
 
 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย    
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                การเขียน              2(1-2-3) 
               Speaking and Writing  
Skills Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
               การเขียน              2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills 
Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกึ
วิจารณ์ 
       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,   

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย    
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 practice of plot writing,  essay and article writing 

with the emphasis on standard language used in 
a certain writing and practice in criticizing 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3) 
             English for Communication 
             and Learning Development 
             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารทั้ งการฟั ง  พูด  อ่ าน  เขี ยน  ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้ อื่ น  การร้องขอ  การ เสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้     2(1-2-3)
 English   for 
Communication 
             and Learning Development 
             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ ส า รทั้ ง ก า รฟั ง  พู ด  อ่ า น  เ ขี ย น   ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิด เห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                  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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                                           2(1-2-3) 
            Malay for Communication 
             การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สขุ การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                                           2(1-2-3) 
            Melayu for Communication 
             การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ 
การแนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด 
                  

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย 
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                  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 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)           
             Malay for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึก
สนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อส าร ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า     
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ ไม่
ซับซ้อน 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3)  
             Melayu for   
             Communication and  
             Learning Development  
              พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่าน
ออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การให้ค าแนะน า  การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
              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  

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย           
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่มี 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
                                        2(1-2-3) 
          English for Communication 1 
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เ ขี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 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 

วิชาใหม่ 
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 appropriate social etiquette  
ไม่มี 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

                                        2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
 ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ  พั ฒ น า ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล 
การ ให้ ค วามรู้  ก า รวิ เ ค ร าะห์ ข้ อคิ ด เห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
และการใช้ชีวิตประจ 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 

วิชาใหม่ 

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค า 
             ไทย                       2(2-0-4)                                             
             Principles of Reading and  
             Writing Thai Words 
              หลักเกณฑ์ตา่ง ๆ  ในการอ่านและ
เขียนค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและ
การเขียนค าไทยผดิไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและ
การเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                         2(2-0-4) 
             Principles of Reading and 
             Writing Thai Words 
              หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและ
เขียนค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและ
การเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการ
เขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
             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  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย          
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 incorrectly in read and written, 

discussing, summarizing, solution finding 
and promoting the correct reading and 
writing Thai words 

 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking 
              and Reading Skills in 
              English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูด
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองาน
หน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
             อ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
            Development of Speaking  
            and Reading Skills in 
            English 
             การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้า
ช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
เว็บไซต ์
             Effective development of 
speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and 
groups,  efficient class presentation and 
reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย          
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ 
              อ่านและการเขียน     2(1-2-3) 
              English for Reading and  
              Writing Development 
               พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษ
เพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะ
การเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร  การ เขียน         
รายงานฯลฯ 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน           2(1-2-3) 
             English for Reading and  
             Writing Development 
              พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าท่ีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ท้ังด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย 
การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
               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. 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
              Basic Malay  
               ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวน
ภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
             Basic Melayu 
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยค
พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษา
มลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม  

ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม 
 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 

คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
             Chinese for  
             Communication    
 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  บ ท ส น ท น า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
            Chinese for Communication   
             การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน า
แบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้ 
 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย          
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้าง
ค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้าง
ค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
                  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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

ไม่มี 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
                                        2(1-2-3) 
            English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ 

วิชาใหม่ 
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 ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ

อาชีพ 
             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 

 

- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)          
             Happiness Study 
             ความหมายและขอบข่ายของ
ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลัก
ค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ า ยของ
ความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค า
สอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
                 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์       2(2-0-4)  
            Aesthetics Approach 
             ป รั ช ญ า ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ง า ม  
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับท้องถิ่นสู่ สากลทั้ ง ในด้ านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตปรัชญาว่าด้วยความ
งาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์       2(2-0-4)  
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติ
และศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ 
การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ง
ในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, perception of 
beauty through pictures, sounds, movements, 
and artistic experiences, local and international  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต  

artistic patterns in terms of ideas, techniques, and 
methods in creating and applying to real life 
situations 

 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด 
             ชีวิต                   2(1-2-3) 
             Information For Life Long 
             Learning 
 ค ว า ม ห ม า ย  บ ท บ า ท  แ ล ะ
ความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด 
            ชีวิต                      2(1-2-3) 
            Information For Life Long 
            Learning 
 ค ว า ม ห ม า ย  บ ท บ า ท  แ ล ะ
ความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี 2100118  ความจริงของชีวิต     2(2-0-4) 
             Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต  
               การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับ
โลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประ
ยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอย
าง เพื่ อจะได รู จั กแสวงหาความจริ งและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป
นมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
 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 

วิชาใหม่ 
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 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 

 

ไม่ม ี 2100119 การพัฒนาตน             2(2-0-4) 
            Self Development 
             หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปั จ จั ย ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ม นุ ษ ย์  ต น 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติ ปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์ และ
จริ ย ธ ร รม  ก า รป้ อ งกั นและกา รจั ดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
              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 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2100120  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต 2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
               ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เ ชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความ
เป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความ
ซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 
 
 

วิชาใหม่ 



112 
 

     

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน ์             2(2-0-4) 
             Socialization 
              ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สั งคม ในด้ านต่ า ง  ๆ  ทั้ งทา งประ เพณี  
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน์                2(2-0-4) 
             Socialization 
              ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2150102  การจัดการทางสงัคม  2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

2150102  การจดัการทางสงัคม    2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 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   

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2150103  ทักษะชวิีตและจติส านกึ 
              สาธารณะ               2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของ
ทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง 
และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้ง 
การให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและ 

2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ 
                              2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ 
และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ       

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 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 

 

ไม่มี 2150108 ทักษะในการด าเนินชวีิต 2(1-2-3)         
              Skills for Life  
              ความส าคัญ องค์ประกอบของ
ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิ ตประจ า วั น  การจั ดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียด 
 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 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
             Life and Thai Culture 
              เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ
ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ม นุ ษ ย์  
กระบวนการทางจิ ตวิทยา  การสร้ า งจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
               Social identity, local and 
Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological 

วิชาใหม่ 
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 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 

 

-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                         2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
              หลักการและกระบวนการคิด การ
ให้ เหตุผล คณิตศาสตร์การเ งินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และ
สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น  เ พื่ อ ก า รประยุ กต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  
  
 

-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน  
                                           2(1-2-3) 
             Mathematics in Daily Life 
            หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องตน้ 
เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, 
tax and fundamental statistics to apply 
in daily life 
    

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
              ชีวิต                     2(1-2-3)                 
 Science for the Quality of 
              Life Development  
 วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
              ชีวิต                        2(1-2-3) 
 Science for the Quality of  
              Life Development  
 วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; 
importance and impact of science, 
technology and environment; health 
promotion for life quality development 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย          
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
              ชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3) 
              Information Technology 
              In Daily Life 
 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุ กต์ ใ ช้ คลั งความรู้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
              ชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
 Information Technology in  
              Daily Life 
 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลั ง ค ว า ม รู้  ก ฎ ห ม า ย แ ละ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย         
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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                Introduction to computers, 

information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security 
system 

 

ไม่มี 
 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน 
                                           2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงาน
ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า  ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ของมนุษย์  พั นธุ ก ร รม  สาร เคมี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความ
ร้อน 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 

วิชาใหม่ 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข (วิทย์-คณิต) 18 
หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 28 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 50 หน่วยกิต 
   ส าหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข (วิทย์-
คณิต) เป็นวิชาวิทย์-คณิตประยุกต์ทางด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 34 
หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต  

เพิ่มหน่วยกิต 4 
หน่วยกิต 
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 4120102 หลักเคมี                   3(2-2-5)                                                                         

             Principle of Chemistry 
              ความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐานด้าน
เคมีต่องานสาธารณสุข โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ความเข้มข้นของสารละลาย  สมดุลเคมี กรด 
เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์   สมดุลของไอออน
ในน้ า  สารประกอบอินทรีย์  และฝึกปฏิบัติ
เ พื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ ไปประยุ กต์ ให้
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 
              Relationship of the basic 
knowledge of chemistry to public 
health. Periodic table, atomic structure, 
chemical bonding 
preliminary, 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 

วิชาใหม่ 

 4107103   หลักชีววิทยา             3(2-2-5)                                                               
               Principle of Biological 
                ความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐาน
ด้านชีววิทยาต่องานสาธารณสุข คุณสมบัติของ
สิ่ งมี ชีวิต ก า เนิด ชีวิต สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต  การ
ท างานของระบบต่าง ๆ  พันธุศาสตร์  พฤติกรรม
และการปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ 
                Relationship of basic 
knowledge of biological to public health, 
living creatures in the chemical origins of 
life, cell growth, the function of genetics, 
behavior and adaptation, classification of 
living things evolved ecosystem resource 
management and the environment and 
 practice to be able to application 

วิชาใหม ่
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knowledge for daily life and  health 
professions 

 

4107105 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข 
                                         2(1-2-3)                                                   
              Fundamental of  
              Biochemistry for Public  
              Health 
               ชีวโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต 
พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์
ในเซลล์ เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน การย่อย
และการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ไลพิด โปรตีน ของเหลวใน
ร่างกาย และฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ ไปประยุ กต์ ให้
สอดคล้องกับชีวติประจ าวันและวิชาชีพ                                                      

4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข 
                                            3(2-2-5)                                                   
              Basic Biochemistry in  
              Public Health 
               ชีวโมเลกุลของสารในสิ่ งมี ชีวิต 
พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์
ในเซลล์ เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและ
ก า ร ดู ด ซึ ม อ า ห า ร  เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง
คาร์ โบไฮเดรต ไลพิด โปรตีน ของเหลวใน
ร่างกาย และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย               
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

4107216 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 
                                         2(1-2-3) 
            Statistics   for   Research in  
            Public Health 
             การแจกแจงความถี่  สถิติในเชิง
พรรณา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่า
พิสัย ความน่าจะเป็น การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ศูนย์กลาง การแจกแจงข้อมูล  การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
มัชฌิมเลขคณิต การทดสอบสมมุติฐาน การ
ทดสอบ ไคร์สแคว การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความ
แตกต่างค่า เฉลี่ยรายคู่ เปรียบเทียบ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเดี่ยว 

4120218 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสาธารณสุข 
                                         3(2-2-5) 
            Statistics   for   Research in 
            Public Health 
             การแจกแจงความถี่  สถิติ ในเ ชิง
พรรณา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่า
พิสัย ความน่าจะเป็น การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ศูนย์กลาง การแจกแจงข้อมูล  การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
มัชฌิมเลขคณิต การทดสอบสมมุติฐาน การ
ทดสอบ ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่เปรียบเทียบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ
การถดถอยเชิงเดี่ยว ตลอดจนการตีความหมาย 

เพิ่มหน่วยกิต 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย           
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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ตลอดจนการตีความหมายและการอภิปราย 
ผล โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมลู
กระบวนการกลุ่ม และสามารถน ามาประยุกต ์
ใช้ในงานวิจัยได้ 

และการอภิปรายผล โดยใช้กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และสามารถน ามา
ประยุกต์ในงานวิจัยได้ 
             Distribution of frequencies, 
 descriptive 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 

 
 

410722 โภชนศาสตร์               2(1-2-3)                                                                  
           Nutrition 
            ค ว ามหมาย  ค ว ามส า คัญขอ ง
โภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร 
ช่วงอายกุับโภชนาการ โภชนบ าบัด โภชนาการ
ทางเลือก การถนอมอาหาร อาหารท้องถิ่น 
การค านวณปริมาณพลังงานจากอาหาร การ
ประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน ปัญหา 
สาเหตุและผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ 
นโยบายและแผนงานโภชนาการ  ตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝึกปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการได้ 

4120101 โภชนวิทยา               3(2-2-5) 
             Nutrition  
 ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
โภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร 
ช่วงอายุกับโภชนาการ โภชนบ าบัด โภชนาการ
ทางเลือก อาหารท้องถิ่น การค านวณปริมาณ
พลั ง ง านจากอาหาร  การประ เมิ นภาวะ
โภชนาการในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ และ
แนวทางส่งเสริมป้องกัน อาหารท้องถิ่นชายแดน
ใต้กับการควบคุมป้องกันโรค หลักศาสนาอิสลาม
กับการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการใน
ชุมชน ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของภาวะ
ทุพโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการ 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝึกปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการในท้องถิ่นได้ 
            Definition, importance of 
nutrition to health, food and nutrition, 
age range with nutrition, nutrition 
therapy, calculation of energy from food, 
evaluation of nutrition in community  
and promotion, local food with health 
prevention, Islamic for disease 
prevention, nutrition policy for the 
national health development plan, 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษเพิ่ม
หน่วยกิต 
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 practicing for useful for application   

4107103 การสาธารณสุขเบ้ืองต้น  2(2-0-4)                                                      
           Introduction to Public Health 
            ประวัติและความส าคัญของงาน
สาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 
ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย และ
นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหา
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขใน
ปัจจุบันทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาค 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายต่างๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการสืบค้นหา
ความรู้ การอธิปราย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

4120104 การสาธารณสุขเบ้ืองต้น 2(2-0-4)                                                         
          Introduction to Public Health 
           ความหมาย ความส าคัญของงาน
สาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ
สาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุข  นโยบายของเขต
บริการสุขภาพ นโยบายต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข การจัดระบบบริการสุขภาพ  
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และโดยมีการสืบ
ค้นหาความรู้  การอภิปราย เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต      
           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 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

4107108 จุลชีววิทยาและปรสิต 
             สาธารณสุข              3(2-2-5)                  
             Microbiology and  
             Parasitology for Public 
             Health 
              ชนิด  รูปร่างลักษณะของจุลินทรีย์
ชนิดต่างๆ การติดต่อ  การเกิดโรคโดยเน้น
เฉพาะเช้ือที่สามารถพบได้บ่อยๆ  การป้องกัน
การระบาดของเชื้อโรค  วิทยาภูมิคุ้มกัน  การ 
ฝึกปฏิบัติการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์และศึกษา
รูปร่างลักษณะ  วงจรชีวิต  ความสัมพันธ์
ระหว่างปรสิตกับคน  ระบาดวิทยาการติดต่อ  
การควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขในประเทศไทย  ประเทศกลุ่ม
อาเซียน และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่
ส าคัญในภูมิภาคเพื่อให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต 

4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
                                         3(2-2-5)                  
             Microbiology and  
             Parasitology for Public 
             Health 
             ชนิด  รูปร่างลักษณะของจุลินทรีย์
ชนิดต่างๆ การติดต่อ  การเกิดโรคโดยเน้น
เฉพาะเช้ือที่สามารถพบได้บ่อยๆ  การป้องกัน
การระบาดของเชื้อโรค  วิทยาภูมิคุ้มกัน  การ 
ฝึกปฏิบัติการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์และศึกษา
รูปร่างลักษณะ  วงจรชีวิต  ความสัมพันธ์
ระหว่างปรสิตกับคน  ระบาดวิทยาการติดต่อ  
การควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขในประเทศไทย  ประเทศกลุ่ม
อาเซียน และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่
ส าคัญในภูมิภาคเพื่อให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในอนาคต 
              Microorganism types and 
shapes, contagions, diseases emphasis  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย          
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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 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 famous parasites in 
the region, 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 

 

4107102 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
                                         2(1-2-3)                                                      
             Life and Sufficiency 
             Economic 
              ความเป็นมา เนื้ อหา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เพี ย งมาประยุ กต์ ใ ช้ ในระดั บบุ คคล 
ครอบครัวและชุมชน ศึกษากรณีตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏทั้งในระดับจุลภาค 
คือระดับบุคคลและระดับครอบครัว และ
ระดับมหภาค เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ฯลฯ 
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย มี ก า ร สื บ ค้ น ห า ค ว า ม รู้  
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การศึกษาดู 
เพื่อให้สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
การปฏิบัติงานในอนาคตได้เหมาะสม 
 
 
 

 ปรับออก 
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4107104 พิษสุราและสารเสพติด 
                                         2(2-0-4)                                                            
             Alcoholism and Chemical  
             Dependence 
              ความหมายของโรคพษิสุรา พิษภัย
ของบุหรี่และสารเสพตดิที่ส าคญั กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประเภทและชนิดของสารเสพติด 
สาเหตุของการติดสารเสพตดิ ปัญหาและ
ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
การป้องกัน การแก้ปัญหา การบ าบัด การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ติดสุรา บหุรี่และสาร
เสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมี
การศึกษาจากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เสพยาในอนาคต 

 ปรับออก 

4107106   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
                                         3(2-2-5)                                                 
               Anatomy and Physiology  
                ความหมาย ความส าคัญของวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ เซลล์
และเนื้อเยื่อ รูปร่าง ลักษณะต าแหน่ง และ
หน้าที่การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย 
เมตาโบลิซึมของพลังงาน อุณหภูมิกาย  การ
ควบคุมสมดุลกรดและด่างในร่างกาย การ
ปรับตัวของร่างกายเพื่อรักษาภาวะสมดุลของ
ร่างกายในภาวะปกติ การฝึกทักษะเพื่อให้
ทราบต าแหน่งและกลไกการท างานของ
ร่างกายที่ส าคัญ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

4120109   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
                                         3(2-2-5)                                                 
               Anatomy and Physiology  
                ความหมาย ความส าคัญของวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้าง
ร่างกายของมนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ รูปร่าง 
ลักษณะต าแหน่ง และหน้าที่การท างานของ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย เมตาโบลิซึมของ
พลังงาน อุณหภูมิกาย  การควบคุมสมดุลกรด
และด่างในร่างกาย การปรับตัวของร่างกายเพื่อ
รักษาภาวะสมดุลของร่างกายในภาวะปกติ การ
ฝึกทักษะเพื่อให้ทราบต าแหน่งและกลไกการ
ท างานของร่างกายที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต 
             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 for location and body  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย               
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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 mechanisms leading to application of 

knowledge for future work 
 

410721 สุขภาพจิตชุมชน          2(2-0-4)                                                    
           Community Mental Health 
            แนวคิดทางสุขภาพจิต ความหมาย
สุขภาพจิต วิวัฒนาการของสุขภาพจิตชุมชน 
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ลั ก ษณ ะ ขอ งกา รมี
สุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะ
สุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยใน 
ชุมชน โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ความขัดแย้งการปรับตัวทางเพศ พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมในแต่ละวัย 
บทบาทของบ้าน โรงเรียน ชุมชน ที่มีต่อ
สุขภาพจิตการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต 
หลักและวิธีการ การให้บริการงานสุขภาพจิต
ผสมผสานกับงานบริการชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาดู
งาน เพื่อให้สามารถน าความรู้ด้านสุขภาพจิต
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้เหมาะสม 

4120110 สุขภาพจิตชุมชน        2(2-0-4)                                                    
             Community Mental Health 
             แนวคิดทางสุขภาพจิต ความหมาย
สุขภาพจิต วิวัฒนาการของสุขภาพจิตชุมชน 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของการมีสุขภาพจติดี 
ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต 
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในชุมชน โดยเฉพาะ 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพจิตและแนวทางการเยียวยาผู้ ได้รับ
ผลกระทบ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การ
จั ดการความขัดแย้ ง การปรับตั วทาง เพศ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมใน
แต่ละวัย บทบาทของบ้าน โรงเรียน ชุมชน ท่ีมี
ต่อสุขภาพจิตการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต 
หลักและวิธีการ การให้บริการงานสุขภาพจิต
ผสมผสานกับงานบริการ ชุมชน  โดยผ่ าน
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาดูงาน 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ด้านสุขภาพจิตไป
ประยุกต์ในชุมชนได้เหมาะสม 
               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 service, tools of this study 
are using problem-based learning and 
study visits by knowledge application for 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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 community  

4107215 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน  
                                         3(2-2-5)                                                        
             Basic Health Care 
              แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ศัพท์เทคนิคและ
ตัวย่อที่ส าคัญ ศึกษาหลักการและแนวทางการ
ป้องกันการติดเช้ือ เทคนิคปราศจากเช้ือและ
เทคนิคการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่าน
กระบวนฝึกปฏิบั ติ  การสาธิตย้ อนกลับ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อให้เกิดทักษะด้านการดูแลสุขภาพ
พื้ น ฐ า น ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์จริง 

4120220 การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน 
                                         3(2-2-5)                                                                 
             Basic Health Care 
              แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ศัพท์เทคนิคและตัว
ย่อที่ส าคัญ หลักการและแนวทางการป้องกัน
การติดเช้ือ เทคนิคปราศจากเชื้อและเทคนิคการ
ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือเบื้องต้น 
และการส่งต่อโดยผ่านกระบวนฝึกปฏิบัติ การ
สาธิตย้อนกลับ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้เกิดทักษะ ด้านการ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง    
             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 
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 he alth care application in real 
situations 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

4107219 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 
                                         2(2-0-4)                                              
             English  for  Public Health 
             ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
สาธารณสุข ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หลักการและเทคนิคการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้ง
สามารถสื่อสารศัพท์เทคนิคท่ีจ าเปน็ได้ถูกต้อง 
ระหว่างผูร้่วมงาน และเข้าใจเอกสาร ต ารา 
วารสารวิชาการทางสาธารณสุข 

4120212 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 
                                         2(2-0-4)                                              
             English  for  Public Health 
             ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาธารณสุข 
ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หลักการและเทคนิคการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้
ใหบ้ริการและผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ศัพท์เทคนิคท่ีจ าเป็นได้ถูกต้อง 
ระหว่างผู้ร่วมงานและเข้าใจเอกสาร ต ารา 
วารสารวิชาการทางสาธารณสุข 
           English for public health, 
technical terms in medical and public  

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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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 

 

4107101 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม 
             วิชาชีพ                  2(1-2-3) 
             Professional Behavioral 
            Ethics Development 
              แนวคิ ดพื้ น ฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม 
จริยธรรมกับบทบาทที่ควรจะเป็น ภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จริยธรรมวิชาชีพ
สาธารณสุข วินัยข้าราชการ การศึกษาปัญหา
ทางจริยธรรม การพัฒนาการใช้เหตุผลเชิง
คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมวิชาชีพ ฝึก
ทดลองพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ โดย
เช่ือมโยงกับกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม
อื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง ๆ 

 ปรับออก 

4107211 ประชากรศาสตร์         2(2-0-4)                                                            
             Population Sciences 
              ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การศึ กษาประชากร องค์ประกอบทาง
ประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดหรือจ านวน
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของปิรามิด
ประชากร การเกิด ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะ  
การตาย การย้ายถิ่น การคาดประมาณจ านวน
ป ร ะ ช า ก ร  ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น ท า ง
ประชากรศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดจากการวิชา
ใหม่ประชากร การย้ายถิ่น ตารางชีพและการ
ประยุกต์ใช้ การเติบโตและกระบวนการ
กลายเป็นเมือง และนโยบายประชากรกับ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยมีการสืบค้นหา
ความรู้ การอภิปราย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการท างานด้าน
สาธารณสุข 

 ปรับออก 
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4107324 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
                                         2(1-2-3)                                                   
             Research Methodology in  
             Public Health 
              การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาค าตอบ ระเบียบ
วิธีการวิจัย การออกแบบ การอ่านจับใจความ
ทางวิชาการ การวางแผนการวิจัย ประชากร
และการค านวณขนาดตัวอย่าง การเป็น
ตัวแทน วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ 
การเตรียมการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์คัดเข้า เกณฑ์คัดออก การวิเคราะห์
ข้อมูล เขียนโครงร่างวิจัย การเขียนรายงาน 
การน าเสนอผล การน าผลการวิจัยไปใช้และ
จริยธรรมในการวิจัย โดยเน้นการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และการ
ท างานเป็นทีม การตีพิมพ์เผยแพร่ การจัดการ
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
                                         3(2-2-5)                                                   
              Research Methodology in 
              Public Health 
               การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาค าตอบ ระเบียบวิธีการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย 
การวางแผนการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การตั้งสมมติฐาน ประชากรและการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง การเป็นตัวแทน วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน 
การน าเสนอผลได้เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูลการน าผลการวิจัยไปใช้และจริยธรรมใน
การวิจัย โดยเน้นการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น  
             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, contribution research 
outcome and ethic in research, 
emphasizing public health research for 
dissolving problems in local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107325 วิทยาการระบาด         3(2-2-5)                                                          
             Epidemiology 
              แนวคิ ดพื้ น ฐ าน  ค ว ามหมาย 
ขอบเขต และประโยชน์ของระบาดวิทยา หลัก
ระบาดวิทยา สถานการณ์การเกิดโรคและการ
กระจายของโรค สถิติ ชีพที่ส าคัญในงาน
สาธารณสุข ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเช้ือ
และโรคไร้เชื้อ รูปแบบของการเกิดโรค วิธีการ
ทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยง 
รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทาง
ระบาดวิทยาของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันและควบคุมโรค การฝึกปฏิบัติการเฝ้า
ระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก
เหตุการณ์สมมติ และการจัดท ารายงานและ
การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา 

4120215     วิทยาการระบาด     3(2-2-5)                                                          
                 Epidemiology 
                  แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย 
ขอบเขต ประโยชน์และหลักของวิทยาการ
ระบาด สถานการณ์การเกิดโรคและการกระจาย
ของโรค การศึกษาประชากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิทยาการระบาด  สถิติ ชีพที่ส าคัญในงาน
สาธารณสุข วิทยาการระบาดเกี่ยวกับโรคติดเช้ือ
และโรคไร้เช้ือ รูปแบบของการเกิดโรค วิธีการ
ทางวิทยาการระบาด การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง 
รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรค การฝึก
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทาง
วิทยาการระบาดและการจัดท ารายงานและการ
ให้ ข้ อ เ สนอแนะ  เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ใ นก า ร
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการระบาด 
                Basic concepts, meanings, 
limitation, benefits of epidemiology, 
epidemiology concepts, disease situation 
and disease distribution, population 
related 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, monitoring along with 
epidemiological investigations, reporting 
and suggestion for knowledge aimed to 
practice and understand in epidemiology 
work 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107326 การบริหารสาธารณสุข 
                                         2(2-0-4)                                                         
             Public Health  
             Administration 
             แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป 
การบริหารงานสาธารณสุข การวิเคราะห์
นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  
กระบวนการวางแผนโครงการด้านสาธารณสุข 
ระบบประกันสุขภาพ  ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการและการบริหารสาธารณสุขแนว
ใหม่ โดยมีการสืบค้นหาความรู้ การอธิปราย 
เพื่ อ ให้ เ กิ ดองค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

4120213 การบริหารสาธารณสุข 
                                         3(3-0-6)                                                         
             Public Health  
             Administration 
              แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป 
การบริหารงานสาธารณสุข กระบวนการบริหาร
สาธารณสุ ข  การวิ เ ค ร าะห์ น โยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของ
กระทรวง นโยบายของเขตบริการสุขภาพ แผน
จัดระบบบริการสุขภาพ กระบวนการวางแผน
โครงการด้านสาธารณสุข การประเมินผล 
รูปแบบการจัดส านักงาน ระเบียนรายงาน 
การเงินการบัญชี งานธุรการงานสารบรรณ งาน
พัสดุ  ครุภัณฑ์  หนังสือราชการ  ระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการบริหาร
สาธารณสุขแนวใหม่ การบริหารงานสาธารณสุข
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการสืบ
ค้นหาความรู้  การอธิปราย เพื่อให้ เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
                 Concepts and principles of 
general management, public health 
management, analysis of policies and 
national health develop plans, national 
social and economic development plans, 
ministry policies, health service area 
policies, processes of public health 
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 
 
 
 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107322 อนามัยสิ่งแวดล้อม     2(1-2-3)                                                            
             Environmental Health 
             ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ
ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักการ และ
วิธีการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคาร
สถานที่ การจัดหาน้ าสะอาด การจัดการน้ า
เสีย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร รังโรค การ
ควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมเหตุ
ร าคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ภาวะ
โลกร้อน การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต            
  

4120324  อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)                                                            
              Environmental Health 
              ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ
ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม  แผนการจัดการ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง 
หลักการ และวิธีการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศยั
และอาคารสถานที่ การจัดหาน้ าสะอาด การ
จัดการน้ าเสีย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การ
ควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมเหตุ
ร าคาญ มลพิษสิ่ งแวดล้อมต่อสุขภาพ การ
ประเมินความผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
เพื่อให้เกิดความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในอนาคต     
             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 assessment 
bring for application in future work. 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ  
 
 
 
 
 
 

4107323 อาชีวอนามัยและความ 
             ปลอดภัย                   2(1-2-3)                                                   
            Occupational Health and 
            Safety 
             ความหมาย และความส าคัญของ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน วัฒนธรรมการท างานกับความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน โรคและ
อุบัติ เหตุจากการท างาน วิธีการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน ท่าทางการท างาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การ
บังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวัง และควบคุม
ป้องกันสภาพปัญหาทาง  อาชีวอนามัย และ 

4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
                                           3(3-0-6)                                                            
            Occupational Health and 
            Safety 
             ความหมาย และความส าคัญของงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
แผนอาชีวอนามัยระดับชาติ วัฒนธรรมการ
ท างานกับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ท างาน โรคและอุบัติเหตุจากการท างาน วิธีการ
ป้องกันอันตรายจากการท างาน การประเมิน
ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ท างาน ท่าทางการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานอาชีวอนามัย การบังคับใช้กฎหมาย  การ
เฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันสภาพปัญหา การ      

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ  
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ความปลอดภั ย  โดยฝึกปฏิบั ติ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
จริง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
             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 

 

4107333 กฎหมายสาธารณสุขและ 
             สิ่งแวดล้อม               2(2-0-4)                                               
             Public Health and 
             Environmental Law  
              ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ 
ที่ ม า ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประกอบโรค
ศิลปะ การบังคับใช้กฎหมาย บทบาทของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการน ากฎหมายมาใช้
ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้การศึกษาจากกรณีศึกษา และอื่นๆ  
เพื่อจะเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานในอนาคต 

4120329 กฎหมายสาธารณสุขและ 
             สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณ 
             วิชาชีพ                   3(3-0-6)                                               
             Public Health,  
             Environmental Law 
             and Professional Ethics 
              ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ 
ที่มาของเนื้อหาที่ส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล วิชาชีพ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประกอบโรค
ศิลปะการบังคับใ ช้กฎหมาย บทบาทของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการน ากฎหมายมาใช้ใน
การควบคุมปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้การศึกษาจากกรณีศึกษา และอื่นๆ  
ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท 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               
 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107218 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
                                         2(1-2-3)                                                 
             Health Education and 
             Health Behavior 
              ความหมาย ขอบเขต และแนวคิด
หลักของสุ ขศึ กษา   กลวิ ธีทางสุขศึกษา 
กระบวนการวางแผน ตั ว ช้ี วั ดและการ
ประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ประเภท
และความส าคัญของสื่อสุขศึกษา และศึกษา
ความหมาย ตัวช้ีวัด ความส าคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ ทฤษฎี รูปแบบทางพฤติกรรมสุขภาพ 
ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ หลักวิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด การสร้าง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการ
สืบค้นหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม และการใช้
สื่อสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
                                         3(2-2-5)                                                 
             Health Education and 
             Health Behavior 
              ความหมาย ขอบเขต และแนวคิด
หลั ก ขอ งสุ ขศึ กษา   กล วิ ธี ท า งสุ ข ศึ กษา 
กระบวนการวางแผน ตัวช้ีวัด การประเมินผล
กา รด า เ นิ น ง านสุ ขศึ กษ า  ประ เภทแล ะ
ความส าคัญของสื่ อสุ ขศึ กษา  และศึกษา
ความหมาย ตัวช้ีวัด ความส าคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ ทฤษฎี รูปแบบทางพฤติกรรมสุขภาพ 
ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ หลักวิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด การสร้าง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการ
สืบค้นหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม และการใช้
สื่อทางด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
              Meanings, limitations and 
concepts of health education, health 
education strategies, planning processes, 
indicators and outcome assessments, 
types, importance of public health 
media, study 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 
 
 
 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107327  การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1 
                                         2(1-2-3)                                                     
              Basic Medical Care I 
               การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉิน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การคัดกรอง การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและ
การส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย้อนกลับการฝึก
ปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันเหตุการณ์  

 

4120330 การบ าบัดโรคเบ้ืองต้น   3(2-2-5)                                                     
             Basic Medical Care  
              การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การคัดกรอง การจ าแนกประเภทของโรค การ
ประเมินสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค ตามกลุ่ม
อาการและอาการแสดงในระบบต่างๆ ของ
ร่างกายที่ส าคัญ การบ าบัดผู้ป่วยเบื้องต้น ผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษา 
และการให้สุขศึกษาในการดูแลตนเองอย่าง
บู ร ณ า กา ร  แ ล ะ ก า รส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย โ ดย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การฝึก
ปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้นได้ทันเหตุการณ์    
               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 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

4107329 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    2(2-0-4)                                                                                 
             Rehabilitation 
             ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข่ า ย  แ ล ะ
จุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูของผู้ป่วยภายหลังการ
เจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศึกษา
ถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การให้ค าแนะน าปรึกษา การฟังดนตรี
การท ากายภาพบ าบัด ด้วยวิธีการเฉพาะทาง 
การนวด การใช้ความร้อน-ความเย็น การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแพทย์แผนไทย 
ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด หรือจ ากัด
ความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจ็บป่วย 

4120436 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู          2(2-0-4)                                                                                 
             Rehabilitation 
              ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข่ า ย  แ ล ะ
จุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูของผู้ป่วยภายหลังการ
เจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศึกษาถึง
การจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การให้ค าแนะน าปรึกษา การฟังดนตรีการท า
กายภาพบ าบัด ด้วยวิธีการเฉพาะทาง การนวด 
การใช้ความร้อน-ความเย็น การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ และการแพทย์แผน
ไทย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือจ ากัด
ความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจ็บป่วย 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
                Meanings of, limitations of and 

purposes of patient recovery treatments 
after sick both body and mental health 
are related to this study, regarding 
managements of therapies, for example, 
counseling, 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 

 

 4120219 เวชศาสตร์ป้องกัน     3(3-0-6)      
             Preventive Medicine 
              หลักการและวิธีการทางด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน การวิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุ
ปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรู้ทางด้านสุขภาพพื้นฐาน 
ธรรมชาติของโรค กับปัญหาสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ
ในจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อประยุกต์ใ ช้การ
ป้องกัน ควบคุม รักษา และแก้ปัญหาทางด้าน
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีท้ัง
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
              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 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             สาธารณสุข            5(450)                        
             Field Experience in Public 
             Health 
              ฝึกปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข 
โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ ทั้งการส่งเสริม 
ป้องกัน การดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ 
ร่วมกับวิชาชีพอ่ืน โดยน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม โดยกระบวนการสืบค้นปัญหา 
วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ/หรือ
ด าเนินการให้บริการสุขภาพในสถานบริการ 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 

4120443 การฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพสาธารณสุขชมุชน  
                                           5(450)                                
             Field Experience in Public  
             Health 
              ฝึกปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ ทั้งการ
ส่งเสริม ป้องกัน การดูแลสุขภาพ และฟื้นฟู
สภาพ ร่วมกับวิชาชีพอื่น โดยน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยกระบวนการสืบค้น
ปัญหา วิ เคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก้ปัญหา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การจัด
เวทีประชาคม กระบวนการกลุ่ม คิดนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และ/หรือด าเนินการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 
             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 care 
are needed to achieve knowledge 
innovation for application in future work 

ปรับชื่อ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

4107213 การส่งเสริมสุขภาพ      2(1-2-3)                                                                  
             Health Promotion 
              ความหมายของการส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริม
สุขภาพ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ให้เหมาะสมกับแต่ละวัยแบบองค์รวม การ
ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน และสถานที่ท างาน
และวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยมีการสืบค้นหา
ความรู้ การอธิปราย เพื่อให้สามารถน าความรู้ 

4120111 การส่งเสริมสุขภาพและการให ้
            ค าปรึกษา                 3(2-2-5)                                                          
            Health Promotion and  
            Counseling 
             ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมสขุภาพ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพ 
โภชนาการกับการส่งเสรมิสุขภาพแต่ละวัย การ
ดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย การดูแลสง่เสริมสุขภาพ
บุคคลตั้งแต่วยัก่อนเรียน วัยเรียน การอนามัย 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับชื่อและ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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และวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยมีการสืบค้นหา
ความรู้ การอธิปราย เพื่อให้สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ ใ ช้ ในการส่ง เสริมสุขภาพได้
เหมาะสม 

โรงเรียน  การตรวจสุขภาพนักเรียน การส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่น วัยแรงงาน  รวมทั้ง การส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนให้เหมาะสมกับแต่ละวัยแบบ
องค์รวม กระบวนการเยี่ยมบ้าน โดยมุ่งบูรณา
การทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
สภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา การให้
ค าปรึกษาแต่ละวัย โดยมีการสืบค้นหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพื่อให้สามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
สาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ 
          Meanings of, policies of, strategies 
of, concepts of, theories of health 
promotion, nutrition for health 
promotion, health promotion of 5 age 
group, 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 treatment, and 
rehabilitation, counseling concepts, 
individual counseling for communities 
are described in this subject, data 
searching, group activities, discussion can 
apply knowledge for health promotion 
and consultation in appropriate using 
group discussion, problem-based 
learning, return demonstration and 
practice  
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4107219 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบ้ืองต้น 
                                         2(2-0-4) 
             Public Health Economics                                   
              หลักเศรษฐศาสตร์ การน ามาใช้ใน
งานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย โดย
เน้นการน ามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ า กั ด ใ ห้ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ชน์ สู ง สุ ด  แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการ
สาธารณสุข และการบริหารการรักษาพยาบาล 
การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ
งานสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน
สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีการสืบค้นหาความรู้ การอธิป
ราย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการท างาน 

4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข 
             ชุมชน                     2(2-0-4)                                                  
             Economic in Community  
             Health  
              หลักเศรษฐศาสตร์ การน ามาใช้ใน
งานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย โดยเน้น
การน ามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
ได้ประโยชน์สูง และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข และการ
บริหารการบ าบัดโรคเบื้ องต้น  การจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน
สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีการสืบค้นหาความรู้ การอธิปราย 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกตไ์ด้
ในการท 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, sufficiency of 
economy principles for sustainable 
development, by using data search 
methods, and discussion to bring 
knowledge to apply in future work 

ปรับชื่อ 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี 4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ย่ังยืน 
                                         2(2-0-4) 
            Sustainable Health System 
            Development 
             ความหมายและความส าคัญของ
ระบบสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพที่
ยั่งยืน การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบประกัน
สุขภาพ การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ บทบาท
ขององค์กรภาครัฐ และหน่วยงานภาค 

วิชาใหม่ 
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 ประชาสังคมด้านสุขภาพ การสร้างพลังชุมชน 

เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบยั่งยืน  
          Meanings, importance of health 
system and concepts of sustainable 
development, 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 creating power of 
sustainable health system development 

 

4107214 เภสัชวิทยา               3(3-0-6)                                                                                               
             Pharmacology 
              ความรู้ เบื้องต้นทางเภสัชวิทยา 
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา การค านวณ
ทาง เภสัชกรรม เอกสารที่ใช้ทางเภสัชวิทยา 
หลักการใช้ยาและอันตรายจากการใช้ยา การ
แบ่งกลุ่มยา ข้อบ่งใช้  วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการ
ข้างเคียง และข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขต
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดบัญชียาและ
บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจ าบ้าน 
การจัดการและบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
การอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้สามารถเลือกใช้ชนิด
ของยา รูปแบบของยาและบริหารจัดการยาได้
อย่างเหมาะสม 

4120221 เภสัชวิทยา                 3(3-0-6)                                                                                                    
             Pharmacology 
             ความรู้ เ บื้ อ งต้นทาง เภสัชวิทยา 
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา การค านวณทาง
เภสัชกรรม เอกสารที่ใช้ทางเภสัชวิทยา หลักการ
ใช้ยาและอันตรายจากการใช้ยา การแบ่งกลุ่มยา 
ข้อบ่งใช้  วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง และ
ข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดบัญชียาและบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ยาสามัญประจ าบ้าน การจัดการ การ
จ่ายยาและบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
เพื่อให้สามารถเลือกใช้ชนิดของยา รูปแบบของ
ยาและบริหารจัดการยาได้อย่างเหมาะสม 
               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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 



137 
 

     

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
 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 การฝึกปฏิบัติงานบริการ 
            ปฐมภูมิ 1                   2(225) 
            Primary Care Practices I 
             ฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ได้แก่ 
การฉีดยา ท าแผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต    
              Primary care practice consists 
of patient care, immune promotion and 
first aid for future work 

วิชาใหม่ 

4107336  อนามัยครอบครัว 2  2(1-2-3)                                                               
              Family Health II 
              ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ เ ข ต  แ ล ะ
ความส าคัญของอนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ การตรวจ
ร่ า งกายทั่ ว ไป  การตรวจครรภ์  การ ให้
ค า แนะน าแก่ ม ารดา ในระยะตั้ ง ค ร รภ์   
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในระหว่าง
ตั้ งครรภ์  การดูแลสุขภาพหญิงตั้ งครรภ์  
กระบวนการคลอดปกติ การดูแลมารดาและ
ทารกหลังคลอด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย้อนกลับ การฝึก
ปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพได้ทันเหตุการณ์ 

4120326 อนามัยครอบครัว        3(2-2-5)                                                               
             Family Health  
              ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ เ ข ต  แ ล ะ
ความส าคัญของอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การฝากครรภ์ การตรวจร่างกาย
ทั่วไป การตรวจครรภ์  การให้ค าแนะน าแก่
มารดาในระยะตั้งครรภ์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคมารดาและเด็ก ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อย
ในระหว่างตั้ งครรภ์  การดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ กระบวนการคลอดปกติ การจัดการเมือ่
เกิดการคลอดฉุกเฉิน การดูแลมารดาและทารก
หลังคลอด การส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย้อนกลับ การฝึก
ปฏิบัติ  อันจะน าไปประยุกต์ใ ช้ในการดูแล
สุขภาพได้ทันเหตุการณ์ 
          Meanings, scopes, importance of 
mother and child health care, family 
planning, ANC, physical examination, 
general pregnancy check-up, advice for 
pregnancy,  immune system of mother 
and child, complications during 
pregnancy, health care for normal 
childbirth, giving-birth in emergency, 
maternal and infant care after delivery, 
promoting and development of children, 

เพิ่มหน่วยกิต          
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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focus groups, discussion, problem based 
learning, return demonstration, apply in 
health care 

 
 
 

 4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการ 
            ปฐมภูมิ 2                   2(225) 
            Primary Care Practices 2 
             ฝึกปฏิบัติการประเมิน การส่งต่อ การ
ดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การปฐม
พยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ การบ าบัดโรคเบื้องต้น 
              Practice in assessment, 
transportation, patient care, immune 
promotion, first aids, basic medication 
uses, and basic therapies 

วิชาใหม่ 

4107113   การคุ้มครองผู้บริโภค  2(1-2-3)                                                                      
               Consumer Protection 
                ความหมาย ประเภท 
ความส าคญั ของสารเคมีกับชีวิตประจ าวัน 
ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง สารปรุงแต่ง
อาหารประเภทต่างๆ ประเภทของสารฆ่า
แมลง และสารก าจัดศตัรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค และข้อก าหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยใช้การศึกษาจากกรณศีึกษา และอื่นๆ  
เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ท างานในอนาคต 

4120217  การคุ้มครองผู้บริโภค   2(1-2-3)                                                                      
              Consumer Protection 
              ความหมาย ประเภท ความส าคัญ
ของการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค  บทบาทของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
สารเคมีกับชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยของ
เครื่องส าอาง สารปรุงแต่งอาหารประเภท            
ต่าง ๆ ประเภทของสารฆ่าแมลง และสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน และข้อก าหนดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้การศึกษา
จากกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ
อื่น ๆ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใน
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 
 
        

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4107332 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
                                         2(1-2-3)                                                    
             Laboratory in  
             Environmental Health 
              หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การ
ตรวจวัด การวิ เคราะห์และตีความหมาย 
ทดลองปฏิบัติและฝึกทักษะการเก็บตัวอย่าง
น้ าและดินจากแหล่งต่าง ๆ การเตรียมสาร 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัด การ
เสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การสรุป
สภาพการณ์ เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้ถูกต้อง 
 

4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
              และอาชีวอนามัยในชุมชน  
                                         2(1-2-3)                                                    
             Laboratory in  
             Environmental Health and 
             Occupational Health in  
             Community 
              หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ 
ตั ว ช้ี วั ด  การ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและอุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการ และ การตรวจวัดทางอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การวิเคราะห์และ
ตีความหมาย การเตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและ
ฝึกทักษะการเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนจังวัดชายแดนใต้ การเสนอรายงานผลการ
ตรวจวิ เคราะห์ การสรุปสภาพการณ์ เพื่อ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยใน
ชุมชนได้ถูกต้อง 
            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 

ปรับชื่อปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ  
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

assessment and occupational health 
required in this study in community 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107448 การจัดการพิบัติภัย     2(1-2-3)                                                             
              Disaster Management 
               ความหมาย ประ เภท ความ
เป็นมาของพิบัติภัย ลักษณะการเกิด ข้อมูล
ทางสถิติของพิบัติภัย ผลกระทบจากพิบัติภัย 
และการจัดการเมื่อเกิดพิบัติภัยทั้งจากวัตถุ
อันตรายและสารเคมี พิบัติภัยจากการขนส่ง
อัคคีภัย  พิบัติภัยภายในบ้าน และพิบัติภัยจาก
ธรรมชาติ เช่นน้ าท่วม ดินถล่ม คลื่นยักษ์  
รวมทั้งพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และการ
ป้ อ งกั นพิบั ติ ภั ย  โ ดยการศึ กษาค้ นคว้ า 
อภิปราย ศึกษาจากกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถ
ป้องกนัและจัดการกับพิบัติภัยที่เกิดขึ้นได้  

 
 
 
 
 

ปรับออก 
 

 4102331 เวชศาสตร์ครอบครัว    2(2-0-4) 
             Family Medicine     2(2-0-4) 
             แนวคิด และหลักการของเวชศาสตร์
ครอบครัว อันจะน าไปสู่การเรียนรู้งานของเวช
ปฏิบัติครอบครัว ในการดูแลการปอ้งกัน 
ส่งเสริม ควบคุมโรคอันเกดิจากสภาวะสุขภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และเกดิจาก
พฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้เพื่อ
การปฏิบัติงานในอนาคต 
             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 
in southern provinces for future work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107445 การพัฒนาอนามัยชุมชน 
                                         2(1-2-3)                                                           
              Community Health  
              Development 
               ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะ
ลักษณะของ ชุมชน การศึ กษาและการ
วิเคราะห์ชุมชน การเตรียมชุมชน การวินิจฉัย
ชุมชน การวางแผนด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ การควบคุมก ากับงาน 
การติดตามและการประเมินผล โดยการฝึก
ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
 

4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน     
                                         3(2-2-5)                                                           
             Community Health 
             Development 
           ความหมาย ประเภท และลักษณะ
ของชุมชน การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน 
การเตรียมชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การท าแผน
ที่ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข การ
สืบค้นปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วม มีการน านวัตกรรมมาใ ช้ในการ
แก้ปัญหา การควบคุมก ากับงานการติดตามและ
การประเมินผลเพื่ อประยุกต์ ใ ช้ ในการฝึก
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
เพิ่มการปฏบิัติ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107338 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
                                         2(1-2-3)                                                             
             Elderly Health Care 
              แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
ทฤษฎีความสูงอายความหมายของผู้สูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ  ภ าวะ โภชนาการ ในผู้ สู งอายุ   
เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบ
บ่อย การบริหารยาในผู้สูงอายุ การส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และ 
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน การฝึกปฏิบัติ อันจะน าไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้เหมาะสม 
 

4120439 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
                                         2(1-2-3)                                                             
             Elderly Health Care 
             แนวคิด ทฤษฎี  ความหมายของ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ภาวะโภชนาการ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย การบริหาร การส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพ หลักศาสนากับการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน และนโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริม
คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติ อันจะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้
เหมาะสม 
           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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย               
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
 4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ  

                                         2(1-2-3)            
             Health Information System     
              ค ว า ม ห ม าย  ค ว า ม ส า คั ญของ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน การสืบค้นข้อมูลทางสาธารณสุข การ
วิ เคราะห์และแปลผล การน าเสนอข้อมูล
สาธารณสุขโดยอาศัยระบบสารสนเทศ 
             Meanings, importance and 
public health information systems 
technology, health information systems 
technology in the current, searching for 
health information, analyzing and 
interpreting the results. Data 
presentation also relies on public health 
information system 

วิชาใหม่ 

 4120440 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
             สาธารณสุขชุมชน       3(2-2-5) 
            Computer in Community  
            Health 
             ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์และ การใช้
โปรแกรมปฏิบัติการ  โปรแกรมส า เร็ จรูป
ประมวลผล โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
ค านวณ และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในงาน
สาธารณสุขชุมชน วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคต่างๆ 
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ท า ง ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ 
               Importance of computer for 
public health community, analyzing and 
practicing of operating programs and the 
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 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107334 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข     
                                         2(0-4-2)                                                      
             Specific Problem for 
             Public Health 
              ปั ญ ห า ใ น ข อ บ เ ข ต วิ ช า ชี พ
สาธารณสุข ตามความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน หรือแนวโน้มของปัญหา นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์
และมีเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรม และสามารถน ามาใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่นได ้

4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข  
                                         3(0-6-4)                                                      
             Specific Problem for Public 
             Health  
              จัดท า โครงร่างการวิ จัย  ภายใต้
ปัญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข ตามความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน หรือแนวโน้มของ
ปัญหา นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งงานวิจัย ภายใต้
การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น 
และสามารถเผยแพร่ ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
หรือเวทีวิชาการต่าง 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 research finding under 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107107 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ   2(1-2-3)                                                               
             Herb for Health 
              ความส าคัญและประวัติความ
เป็นมาของสมุนไพร  หลักการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการใช้สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ 
วิธีการน าสมุนไพร เพื่อมาใช้ในการดูแล
สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับ
โรค และวัย รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้ สามารถ
แนะน าการใช้ ปรุงยาสมุนไพรที่หาได้ ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชน 

4120105 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ    2(1-2-3)                                                            
             Herb for Health 
              ความส าคัญและประวัติความเป็นมา
ของสมุนไพร  หลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ใช้สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการน า
สมุนไพร เพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรค และวัย 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้ สามารถแนะน าการใช้ 
ปรุ งยาสมุน ไพรที่ หา ได้ ในท้องถิ่ น จั งหวัด
ชายแดนใต้ ปราชญ์ท้องถิ่นกับการใช้สมุนไพร
เพื่อส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพ ตลอดจน
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 
              Herbal value and history, 
principles of health promotion of 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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 
 
 

 4120106  การพัฒนาบุคลิกภาพ  2(1-2-3)                                                      
              Personality Development 
               ความหมาย ความส าคัญของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  
ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน ศิลปะการแต่งกาย การ
แต่งหน้า กริยาท่าทาง มารยาทในสังคม การ
เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์   การฝึกปฏิบัติในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประยุกต์ให้เหมาะสม 
              Meaning, importance of 
personality development, theories of 
personality, art of public speaking, art of 
dressing, manners in society, strengthen 
relationship, practice in relevant section 
 
 
 
    
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
 4120334 เวชศาสตร์การเดินทางและ   

       การท่องเท่ียว            2(2-0-4) 
            Travel Medicine     
             ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์การ

เดินทางและท่องเที่ยว ขั้นตอนเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค จากโรคที่พบบ่อย
และส าคัญที่ เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและ
ท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาก่อนการเดินทาง 
การตรวจคัดกรองสุขภาพเริ่มแรก  การบริหาร
จัดการภาวะฉุก เฉินทางการเดินทางและ
ท่องเที่ยว และการส่งต่อผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรค
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยว การ
ประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินทาง และ
การควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
             Basic knowledge of travel 

medicine, procedures to health promote, 
prevention and control from diseases 
relating to travel, consultation prior to 
the trip, the initial health screening,  
emergency management of travel, and 
referral, the disease surveillance, actions 
related to travel and tourism, laws 
relating to application and control of 
infectious diseases between countries for 
future  

วิชาใหม ่

4107108 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     
                                         2(1-2-3)                                                     
              Exercise for Health 
              ความส าคัญของสุ ขภาพและ
สมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกาย การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม 
รู้จักเลือกกิจกรรมออกก าลังกายให้เหมาะสม
กับแต่ละวัย เพศ  และเหมาะกับโรค มีทักษะ
ในการออกก าลังกาย ข้อระวังหลีกเลี่ยงในการ
ออกก าลังกาย รู้จักประเมินผลจากการออก
ก าลังกาย สามารถด าเนินกิจกรรมการออก
ก าลังกายได้เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน และเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีใน
การออกก าลังกาย 

4120335 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    
                                         2(1-2-3)                       
              Exercise for Health 
              ค ว า ม ส า คั ญ ขอ งสุ ข ภ า พแ ล ะ
สมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
ก าลังกาย การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม รู้จัก
เลือกกิจกรรมออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่
ละวัย เพศ  และเหมาะกับโรค มีทักษะในการ
ออกก าลังกาย ข้อระวังหลีกเลี่ยงในการออก
ก าลังกาย รู้จักประเมินผลจากการออกก าลังกาย 
สามารถด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายได้
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกก าลังกาย              

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย             
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
        Health value, body competency 

and sciences of basic exercise. These also 
include guidance of controlling body 
weight in right way, choosing right 
exercise activities suited for each age, 
sex, and disease, training right skills in 
exercises, avoiding precautions for 
exercises ,assessing exercise outcome, 
and providing exercises in appropriate 
ways for community health promotion 
along with planting good attitudes in  
exercise 

 

4107449  ทันตกรรมชุมชน        2(1-2-3)                                                              
              Community Dentistry 
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและ
อวัยวะภายในช่องปาก  โรคภายในช่องปากที่
พบได้บ่อยในชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต้น การ
ดูแลสุขภาพปากและฟันเบื้องต้น การแปรงฟัน
ที่ถูกต้อง  งานทันตกรรมป้องกัน  การส่งเสริม
ทันตสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน บทบาท
ขอ งบุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ง า น ทั น ต
สาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้สามารถดูแล
สุขภาพปากและฟันเบื้องต้นได้ 

4120441   ทันตกรรมชุมชน       2(1-2-3)                                                              
               Community Dentistry 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันและ
อวัยวะภายในช่องปาก  โรคภายในช่องปากที่
พบได้บ่อยในชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต้น การ
ดูแลสุขภาพปากและฟันเบื้องต้น การแปรงฟันที่
ถูกต้อง  งานทันตกรรมป้องกัน  การส่งเสริม
ทันตสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน บทบาทของ
บุคลากรสาธารณสุขในงานทันตสาธารณสุขใน
ชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้สามารถดูแล
สุขภาพปากและฟันเบื้องต้นได้ 
                Practice learners to do 
research under the controlling and a 
guidance 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 or published 
research in  academic arena or various 
classes 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย              
คงเดิมเพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
 4120442 การดูแลสุขภาพวิถีมสุลิม 2(2-0-4)                                                    

             Muslim Health Care 
             วิถีมุสลิม การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการบริโภค
อาหาร ตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ สิ่งที่
เป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามตามหลักศาสนา
อิสลามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประยุกต์ให้
เหมาะสม 
             Muslim way of life, 
 promotion, prevention, treatment and 
rehabilitation and food consumption by 
Muslim way of life, things to do and 
prohibitions according to Islamic 
principles related to health for 
appropriate application 

วิชาใหม่ 

4107212   พยาธิสรีรวิทยา     2(2-0-4)                                                                                 
               Pathophysiology 
               พื้นฐานของการเกิดโรค การ
เจ็บป่วยและการมีพยาธิสภาพที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในเซล เนื้อเยื่อ และระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเกิดจากเหตุและปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ เพื่ออธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็น
เกี่ยวกับลักษณะการเกิดโรค สาเหตุ  การ
วินิจฉัย และการพยากรณ์โรค ทั้งโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ อันจะน าไปประยุกต์ใน การ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมสุข
ภาวะในท้องถิ่นให้ทันกับเหตุการณ์ 

 ปรับออก 

4107339 การจัดการสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3)                                                          
              Environmental  
              Management 
               ความหมาย ยุทธศาสตร์/นโยบาย
การจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
หลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ สถ านกา รณ์ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น การส ารวจ วิเคราะห์ และการวางแผน
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม การมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยมุ่ งเน้นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 

 ปรับออก 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107335 การบริหารโครงการสาธารณสุข  
                                         2(1-2-3)                                                 
             Public Health Project  
             Administration  
             ความหมาย ความส าคัญ  และ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทาง
สาธารณสุข การบริหารโครงการสาธารณสุข 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการบริหาร
โครงการ การประเมินโครงการ โดยผ่านการ
ฝึกการบริหารโครงการ เพื่อให้ความรู้ และ
สามารถน ามาใช้ในการบริหารโครงการ
สาธารณสุขได้ 

 ปรับออก 

4107337  การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 2  
                                         2(1-2-3)                                                          
              Basic Medical Care II       
               การจ าแนกประเภทของโรค การ
ประเมินสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค ตามกลุ่ม
อาการและอาการแสดงในระบบต่างๆ ของ
ร่างกายที่ส าคัญทั้งโรคติดเช้ือ โรคไร้เช้ือ โรค
อุบัติ ใหม่  และโรคอุบัติซ้ าการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษา 
และการให้สุขศึกษาในการดูแลตนเองอย่าง
บูรณาการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติ อันจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทัน
เหตุการณ์ 

 ปรับออก 

4107340 อนามัยสิ่งแวดล้อมชมุชนและ 
             เทคโนโลยีที่เหมาะสม  2(1-2-3)                           
             Environmental Health for  
             Community and 
             Appropriate Technology 
             ศึกษางานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและการสนับสนุนด้านสุขภาพ  การ
พัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชี วิ ต ใน ชุมชน  ก า ร จั ด ก ารด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในชุมชน โดย
การปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่
หลากหลายหรือการสร้างนวัตกรรมทาง
อนามัยสิ่ งแวดล้อมหรือการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในงานอนามัย 

 ปรับออก 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนทั้งยามปกติ รวมทั้ง การ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ อัน
จะน ามาซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  

4107341  การสื่อสารสุขภาพ      2(1-2-3)                                                       
              Health Communication 
              ความหมาย แนวคิดการสื่อสาร
และแนวคิดด้านสุขภาพ การน าแนวคิด ทฤษฏี
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
สุขภาพ การโน้มน้าวใจให้เช่ือและยอมรับทั้ง
ในปัจเจกบุคคล องค์การ ชุมชน และสังคม 
เน้นกระบวนการการเรียนรูป้ฏิสมัพันธ์ระหว่าง 
นักการสื่อสารสุขภาพกับผู้รับบริการในฐานะ
ส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารสุขภาพรวมไป
ถึงอิทธิพลของการตลาดต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และวิถีการด าเนินชีวิต โดยมีการฝึกทักษะการ
สื่อสารสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

 ปรับออก 

4107344 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
             ในชุมชน                  2(1-2-3)                           
             Occupational Health  
             and Safety for Community 
              ง า น อ า ชี ว อน า มั ย แ ละความ
ปลอดภัยในชุมชน การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชุมชน ทั้งในด้านการจัดการจราจร การจัดการ
สารเคมี การจัดการงานทางด้านเกษตรกรรม 
การจัดการความปลอดภัยในครัวเรือน และ
งาน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในชุมชน โดยเน้นให้สามารถน า
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน 

 ปรับออก 

4107446 การประเมินผลกระทบ 
            สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 2(1-2-3)                          
            Environmental and Health  
            Impact Assessment 
             หลักการ กระบวนการและวิธีการ
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ แนวคิดเบื้องต้นและขั้นตอนในการ
จัดท ารายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ  

 ปรับออก 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
หลักการเบื้องต้นในการก าหนดมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การมีส่วนรวมของ
ชุมชนต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ มาตรฐาน เกณฑ์และดัชนีช้ีวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการฝึก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 
เพื่อให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
เหมาะสม     

  

4107447  สัมมนาสาธารณสขุ  
                                         2(1-2-3)                                                                      
              Public Health Seminar 
              ค้นคว้า ปรากฏการณ์และกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขท้ังในประเทศ
และต่างประเทศที่ทันสมัย เพื่อน าเสนอและ
อภิปราย ให้ ความ เห็น ใน ช้ันเรี ยน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นแล้วท ารายงาน น าเสนอ 
และอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยใช้
กระบวนการสัมมนา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
แตกฉานในเรื่องต่างๆ ทางด้านสาธารณสุข 

 ปรับออก 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หมายเหตุ 
4107450 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพสาธารณสุข         2(90) 
             Preparation for Professional 
             Experience in Public Health 
              ฝึกการจัดให้มีกิจกรรมในด้านการ
จั ดบริ ก า รสุ ขภาพในสถานบริ ก ารและ
กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน โดย
กระบวนการสืบค้นปัญหา วิเคราะห์ วางแผน 
และด าเนินการแก้ปัญหาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม และด าเนินการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้ในอนาคตตามแขนงวิชา 
รวมทั้งการเสริมทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

 ปรับออก 
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9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  6830/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนินงานศึกษาความต้องการจ าเป็นและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 882/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

วิพากษ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวชิา 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  

1. รศ.ดร.วสธุร ตันวัฒนกุล  
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ต้องมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ และต้องมี
ผลงานวิชาการ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

ปรับเปลี่ยนโดยให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
และมีผลงานวิชาการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รอเพ่ิมเติม
ผลงานวิชาการ 

2 (ร่าง) มคอ. 1 สาธารณสุขศาสตร์ ให้
ดูร่างฉบับเดือนธันวาคม 2558 

ใช้ (ร่าง) มคอ. 1 สาธารณสุขศาสตร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2558 เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

3 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต จะต้องมีหน่วยกิตวิทย์-คณิต 
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ปรับเพิ่มหน่วยกิต วิทย์-คณิต เป็น 18  
หน่วยกิต โดยเพิ่มวิชา หลักฟิสิกส์ หลักเคมี และหลัก
ชีววิทยา 

4 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ บางรายวิชาควรจะอยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะสาขา หรือกลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุข  

รายวิชาที่เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
ได้แก่ 
การจัดการพิบัติภัย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ตัดบางรายวิชาออกไป ได้แก่ พิษสุราและสารเสพติด 
คุณธรรมจริยธรรม 

5 ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และ
หน่วยกิต 
 

ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยกิต 
1) กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรับเป็น 
กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พร้อมปรับค าอธิบาย 
2) ปรับค าอธิบายรายวิชา วิชาสถิตเพ่ือการวิจัยทาง
สาธารณสุข การสาธารณสุขเบื้องต้น 
3) ปรับชื่อรายวิชา ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเป็น รายวิชา
ที ่1 และ 2 โดยปรับเป็น 
การฝึกปฏิบัติงานปฐมภูมิ 1 และ 2 
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2. นายสุวัฒนา ค่านคร 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายวิชาเลือกเสรี ควรเป็นรายวิชาที่

น่าสนใจ ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวกับ
วิชาชีพ 

เพ่ิมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และตัดรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งทับซ้อนกับเนื้อหาที่เรียนไป
แล้ว 

2 ตรวจสอบวรรคตอน ในค าอธิบาย
รายวิชา 

ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

3 ค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
 
3. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง 

  

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
2 ตรวจสอบวรรคตอน ในค าอธิบาย

รายวิชา 
ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้เอสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 จ านวนหน่วยกิตสูงกว่าขั้นต่ าของ 

(ร่าง) มคอ. 1 ค่อนข้างมาก โดยควร
มีหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132     
หน่วยกิต แต่หลักสูตรมีจ านวน 
หน่วยกิต 143 หนวยกิต 

ปรับลดหน่วยกิต จาก 143 หน่วยกิต เหลือ 136 
หน่วยกิต โดยปรับลดในหมวดวิชาเฉพาะ และน า
เนื้อหาที่ส าคัญของรายวิชาไปเพ่ิมในรายวิชาที่มีความ
ใกล้เคียงกัน รายวิชาที่ปรับออก ได้แก่ ชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง โภชนศาสตร์ ประชากรศาสตร์  
การจัดการพิบัติภัย และน ารายวิชาปัญหาเฉพาะทาง
สาธารณสุข 1 และ 2 มารวมกันเป็นรายวิชาปัญหา
เฉพาะทางสาธารณสุข  

2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ทางปฏิบัติการ ให้ตัดทางปฏิบัติการ
ออกไป 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3 ลักษณะการเขียนค าอธิบายรายวิชา
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน      
บางรายวิชามีสมรรถนะของผู้เรียน 
บางรายวิชาไม่มีสมรรถนะ 

ด าเนินการปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยใช้แบบมีสมรรถนะของผู้เรียน  

4 ปรับแก้ลักษณะการเขียน วรรคตอน 
ค าผิด ค าอธิบายบางรายวิชาใช้ค าซ้ า
มากเกินไป หรือใช้ค าที่ไม่ตรงกับข่ือ
รายวิชา ได้แก่รายวิชาการดูแล
ผู้สูงอายุ วิทยาการระบาด 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5 เพ่ิมรายวิชาใหม่  3 วิชา ได้แก่ 
รายวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน  
เวชศาสตร์ครอบครัวและ เวชศาสตร์
การเดินทางและการท่องเที่ยว 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 

4102331 เวชศาสตร์ครอบครัว ใน
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุง
หลักสูตร แก้ไขเป็น “Family 
Medicine” 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
4120323 ระเบียบวิธีวิจัย แก้ไขเป็น 
“Scientific process for finding 
answers, research….” 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3 แก้ไขการพิมพ์ในภาคผนวก ฌ ตาราง
แสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
ล าดับที่ 4 แก้ไขเป็น “ราบวิชาที่
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่ม.....” 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
4120332 ปัญหาเฉพาะทาง
สาธารณสุข แก้ไขเป็น “…by using 
research processes for finding 
under the controlling…” และ 
“…publishes research in class, 
or the academic arena” 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เพ่ิมงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรคนที่ 3 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
ที่ สคสท. 012/2560 ลงวันที่ 15 เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาคณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  

ที่ สคสท. 012/2560 ลงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 

ล าดับ รายละเอียด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

 หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป   
๑ ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน 
ชื่อย่อ: วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)   

จากข้อเสนอแนะของสภา 
คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย            
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
ปริญญา สาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพ่ือ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะ
สามารถขอรับใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชนได้ โดย
ปรับกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
สาธารณสุข ซึ่ง ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
และมีวิชาพ้ืนฐานด้าน           
วิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต ด้านพื้นฐาน
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน่วยกิต  
 

๒ ชื่อปริญญาและสาขา เป็นปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
ชื่อย่อ: วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)   
Bachelor of Science Program in 
Community Health  
B.Sc. (Community Health) 
จากการก าหนดรูปแบบหลักสูตรเป็น
ปริญญาทางวิชาชีพ หรือวิชาชีพปฏิบัติ 
และรายละเอียดของ มคอ.๒ ถ้ามี
วัตถุประสงค์จะให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษาในระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า จะ
สามารถได้รับการรับรองวิชาชีพ ขึ้น
ทะเบียนวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จาก
สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตาม 
พ.ร.บ. สาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาที่ศึกษาควรก าหนดให้เป็น
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
Bachelor of Public Health (BPH) ที่
เป็นปริญญาทางวิชาชีพ หรือปริญญา
ทางวิชาชีพปฏิบัติ จะตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการผลิตนักศึกษามาก
ที่สุด วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
โครงสร้างหลักสูตรจะแตกต่างกับ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ)              
ที่รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐ หน่วยกิต 
และรายวิชาชีพเฉพาะ ๓๖ หน่วยกิต 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

  ถ้าก าหนดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต เป็นปริญญาทางวิชาการกลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต ต้องก าหนดวิชาพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า ๑๘ หน่วยกิต ด้านพื้นฐาน
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ถ้าเป็นปริญญา ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 
ปริญญาควรใช้ปริญญาสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)เป็นปริญญาทาง
วิชาชีพปฏิบัติ 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุขไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต ควรก าหนดวิชา
พ้ืนฐานด้านวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต ด้านพื้นฐานสาธารณสุขไม่น้อย
กว่า ๑๘ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
กรณีท่ีทางสถาบันจะยังยืนยันคงชื่อและ
สาขาวิชาของปริญญาว่าจะเป็น วท.บ. 
(สาธารณสุขชุมชน) ทางสถาบันควรแจ้ง
นิสิตก่อนรับเข้ามาว่าในอนาคตที่นิสิตจบ
การศึกษาไปอาจจะไม่สามารถขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ป้องกันการฟ้องร้อง
จากนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากกรณี
ดังกล่าว 

 

๓ วิชาเอก เป็นปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
จากปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และความต้องการของหลักสูตรที่จะให้
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกไป 
 

ปรับเป็นสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

  สามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนได้ ปริญญาสมควรจะเป็นปริญญา
ทางด้านสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 
โดยตรง รายวิชาต่างๆควรใช้รายวิชาใน
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)  

 

๔ จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียน
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต ตาม
ข้อแนะน าร่าง มคอ.๑ สาธารณสุข
ศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คงเดิม 136 หน่วยกิต 
เนื่องจากการปรับใหม่
กระทบหน่วยกิต 

๕ รูปแบบหลักสูตร -แบบชั้นเรียน หลักสูตร ๔ ปี  
ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปรับปรุง ตามเกณฑ์
ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖ สถานภาพหลักสูตรและ
การอนุมัติเห็นชอบ
หลักสูตร 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ควรจัดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อแนะน าร่าง มคอ. ๑ 
ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ถ้าหลักสูตรอนุมัติให้ผ่านจากสภา
มหาวิทยาลัยและส่งให้ สกอ.รับทราบ 
ต้องค านึงถึงการจัดการหลักสูตรตาม 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

  ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่องรูปแบบประเภทหลักสูตร คุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องตรงกับ
หลักสูตร 

 

๗ ความพร้อมในการ
ประเมินเพ่ือเผยแพร่
หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓    พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ให้ค านึงถึงการจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สอดคล้องกับข้อแนะน าร่าง มคอ ๑ 
ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 

คงเดิม เนื่องจากเป็นไปตาม
เกณฑ์ เผยแพร่ใน ปี
การศึกษา 2562  

๘ อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังหลังจบการศึกษา 

นักวิชาการสาธารณสุข  
นักวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของภาครัฐ
และเอกชน 
ในโรงพยาบาล 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิจัย 
ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพฯ 
อาชีพอิสระ 
การระบุถึงอาชีพที่มากเกินความสามารถ
ของหลักสูตรหรือรายวิชาการที่ก าหนด
ใน มคอ. ๒ นั้น ในการรับนักศึกษาเข้า 
มาเรียนต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบก่อน 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

  เข้ามาถึงข้อจ ากัดของหลักสูตร และ
อาชีพที่จะออกไปท างานได้จริงป้องกัน
การฟ้องร้องของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

 

๙. ชื่อเลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
จ านวน ๕ คน ตาม มคอ.๒ ทุกคนมี
ปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นปริญญา วท.บ. หรือ ส.บ. 
ถ้าทางมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีปริญญาทางวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์อย่าง
น้อย  ๓ ท่าน และมีวุฒิสัมพันธ์กับ
หลักสูตรได้อีก ๒ ท่าน 
ถ้าก าหนดเป็นปริญญาสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถมีปริญญาใดปริญญา
หนึ่งทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อย่าง
น้อย ๓ ท่าน และมีวุฒิสัมพันธ์กับ
หลักสูตรได้อีก ๒ ท่าน 
ถ้าหลักสูตรอนุมัติให้ผ่านจากสภา
มหาวิทยาลัยและ ส่งให้ สกอ.รับทราบ 
ต้องค านึงถึงการจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องรูปแบบประเภท
หลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องตรงกับหลักสูตร 
การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนใน
เบื้องต้นผู้ที่       มีคุณสมบัติจะขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตาม
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๖ และสภาวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ต้องมีปริญญาทางด้าน ส.บ. 
มีหลายมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏที่มี 

คงเดิม เนื่องจากคุณวุฒิ
อาจารย์เป็นไปตามท่ี
ก าหนดของปริญญา
สาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถมีปริญญาใด
ปริญญาหนึ่งทาง
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
อย่างน้อย  ๓ ท่าน และมี
วุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรได้
อีก ๒ ท่าน  
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  การพัฒนาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต แต่เมื่อมี พ.ร.บ.วิชาชพีการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ออกมาบังคับ
ใช้ได้เปลี่ยนปริญญาเป็น ส.บ. 
เพ่ือที่จะให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไป
สามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชนได้โดยตรง 

 

๑๐ สถานที่จัดการเรียนการ
สอน 

ในสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การฝึกปฏิบัติการในชุมชนต่างๆ 

เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติการ
ในชุมชนต่างๆ 

๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาฯ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมและวัฒนธรรม 
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อแนะน าร่าง มคอ.๑ 
สาธารณสุขศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 
๒๕๕๙ ปรับปรุงตามร่าง  
มคอ. ๑ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
-พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภาวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๑๓ ความสัมพันธ์กับหลักสูตร
อ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ 
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓          พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
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 หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร 

  

๑ ปรัชญา ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ตามปรัชญาของ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 
ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาหลักสูตร
ให้สั้นกระชับได้ใจความบางเรื่องเอาไป
เป็นวัตถุประสงค์ได้ การยกเอามาตรา ๓ 
ของ พ.ร.บ. วิชาชีพฯ มาเป็นปรัชญา
หลักสูตรอาจจะไม่เหมาะสม  
วัตถุประสงค์ผลิตนักศึกษาออกไปเป็นนัก
ปฏิบัติ  
ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ว่ารายวิชาที่
ก าหนดในหลักสูตรสามารถน านักศึกษา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่ 
จากปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ความต้องการของหลักสูตรที่จะให้
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกไปสามารถ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ 
ปริญญาสมควรจะเป็นปริญญาทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต (ส.บ.) โดยตรง รายวิชาต่างๆ 
ควรใช้รายวิชาในสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรปรับปรุง
วิธีการเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายกับการ
เขียนแผนการกระจายความรู้ 
(Curriculum Mapping) รายวิชาที่ตอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ และควร
เพ่ิมเติมแสดงแผนกระจายความรู้
รายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรา ๓ ของ 
พ.ร.บ.การสาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ.
๒๕๕๖ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
โดยปรับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ให้กระชับขึ้น  
เพ่ิมเติมความสอดคล้อง
รายวิชากับพ.ร.บ.วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2556 และความสอดคล้อง
กับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังภาคผนวก 
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๒ แผนพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะ 

 หมวดที่ ๓ ระบบการจัด
การศึกษา การ
ด าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

  

๑ ระบบการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะ 

๒ การด าเนินการหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์-เต็มเวลา  
-จบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
-ควรก าหนดขนาดของชั้นเรียนตาม
ระบบคุณภาพไม่ควรมีนักศึกษาเกินกว่า 
๖๐ คนต่อห้อง  
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  ๑ : ๘ 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ตาม
ข้อเสนอแนะ  
เพ่ิมเติม รายชื่อ คุณวุฒิ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
เพ่ือแสดงว่ามีอาจารย์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน สามารถจัดการเรียน
การสอนให้มีอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา  ๑ : ๘ 
ได้ 
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๓ หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวน  ๕ 
คน ตาม มคอ.๒ ทุกคนมีปริญญาใด
ปริญญาหนึ่งด้าน สาธารณสุขศาสตร์ จะ
เป็นปริญญา วท.บ. หรือ ส.บ.ได้ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุขไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต ควรก าหนดวิชา
พ้ืนฐานด้านวิทย์คณิต ไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน่วยกิต ด้านพื้นฐานสาธารณสุขไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรเน้นวิชาชีพปฏิบัติ
ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๔ 
หน่วยกิต หรือเทียบได้          ไม่น้อย
กว่า ๔๕๐ ชั่วโมง 
อาจารย์พิเศษควรต้องมีหนังสือยินยอม
จากอาจารย์ ผู้นั้นไม่ควรใส่ชื่อโดยไม่มี
หนังสือยินยอม 
ในการจัดการศึกษาเนื่องจากหลักสูตรจะ
น าไปสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รายวิชา
บังคับในสาขาวิชา เช่น     กลุ่มท่ี ๒.๓.๑ 
ไม่สมควรให้เป็นรายวิชาเลือก ซึ่งเมื่อ
นักศึกษาเลือกอาจจะเลือกเรียนไม่ตรง
รายวิชาที่จะสามารถน าไปสู่ระบบสภา
วิชาชีพได้ท าให้นักศึกษาท่ีจบไปไม่
สามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนได้ จะเกิดผลกระทบกับนักศึกษา
โดยตรง ทางมหาวิทยาลัยต้องตระหนัก
ถึงเรื่องนี้ อาจจะเกิดการฟ้องร้องขึ้นใน 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
โดยปรับเป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
อาจารย์พิเศษ มีหนังสือ
ยินยอมก่อนที่จะใส่ชื่อใน
หลักสูตร 
ปรับรายวิชาในกลุ่มที่ 
๒.๓.๑  เป็นวิชาที่ต้องเรียน 
ซึ่งการก าหนดโครงสร้าง
เป็นไปตามร่าง มคอ.๑ ของ
สภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพ่ิมหน่วยกิตการฝึก
ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1 
และ 2  เป็น 2(225)   
หน่วยกิต จากเดิม 2(90) 
หน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์  
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  อนาคตถ้านักศึกษาไม่สามารถไป
ประกอบวิชาชีพหรือขอใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพจากสภาสาธารณสุข
ชุมชน เนื่องจากจะเป็นหลักสูตรทางด้าน
สาธารณสุขชุมชนควรจะปรับเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หรือตาม
ร่าง มคอ.๑ ของสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย           
ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรควรให้
สอดคล้องกับข้อแนะน าของ ร่าง มคอ.๑ 
ทางสาธารณสุขศาสตร์ ทีทางสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ด าเนินการ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทักษะด้านที่ ๖ 
ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ฝึกปฏิบัติ
การณ์ภาคสนามหรือการฝึกสหกิจศึกษา 
การฝึกอบรมหรือการฝึกงานใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
และฝึกปฏิบัติในกลุ่มรายวิชา การ
ประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะ 
และการบ าบัดเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า ๑๔ 
หน่วยกิต หรือเป็น ๔๕๐ ชั่วโมง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทักษะด้านที่ ๖   
ตามข้อแนะน าของสภาคณบดีควรมีการ
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๔ 
หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง
การฝึก ฐานการคิดชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศหรือ
ข้อก าหนดขอสถาบันการศึกษารายวิชา
บังคับไม่ควรก าหนดให้มีรายวิชาเลือกใน
วิชาชีพจะท าให้นักศึกษาสับสนหรือ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
กลุ่มรายวิชา การประยุกต์ 
การตรวจประเมินสุขภาวะ 
และการบ าบัดเบื้องต้น เพิ่ม
การฝึกเป็น ๔๕๐ ชั่วโมง ใน
การฝึกปฏิบัติงานบริการ
ปฐมภูมิ 1 และ 2 เป็น 
2(225) หน่วยกิต จากเดิม 
2(90) หน่วยกิต  
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  เข้าใจผิดว่าจะสามารถประกอบวิชาชีพ
อ่ืนได้ ป้องกันการเรียกร้องเรื่องวิชาชีพ 

 

๕ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
โครงงานหรืองานวิจัย 

การวิจัยในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 
๓ หน่วยกิต 

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

 หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนแล ะการ
ประเมินผล 

  

๑ การพัฒนาคุณสมบัติ
พิเศษของนักศึกษา 

มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะ
ผู้น า ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านภาษาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
ด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร ด้านทักษะ
การปฏิบัติ  

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิชาชีพปฏิบัติ 
หรือวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน เพิ่ม
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านที่ ๖ คือการฝึก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพอีก ๑ ด้าน 

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

๓ แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรรายวิชา 

แผนการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานควรปรับปรุงให้ตรงกับร่าง 
มคอ. ๑ , มคอ. ๒ และรายละเอียดของ
รายวิชาตาม มคอ.๓ 
ถ้าจะให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไป
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้
ควรเพิ่มแผนการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รองรับ
กับมาตรา ๓ ของ พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
ในภาคผนวก 

 หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลนักศึกษา 

  

๑ กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับ
คะแนน 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
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๒ กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประเมินรายวิชา 
กรรมการหลักสูตรประเมินข้อสอบ 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๓ เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔, เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

 หมวดที่ ๖ การพัฒนา
คณาจารย ์

  

๑ การเตรียมการส าหรับ
คณาจารย์ใหม่ 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รับอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตรเป็นปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
ให้คณาจารย์ที่ไม่มีวุฒิตรงทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ไปเรียนเพ่ิมเติมให้ได้
วุฒิตรงกับปริญญา 
และเพ่ิมเติมการฝึกอบรมด้าน
สาธารณสุขศึกษา ความเป็นครูและด้าน
การสอน 
การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๒ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เพ่ิมเติมการฝึกอบรมด้านสาธารณสุข
ศึกษา ความเป็นครู ด้านการสอน  
การพัฒนาโครงงานวิจัย 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
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 หมวดที่ ๗  การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

๑ การบริหารหลักสูตร ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕  คน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิตรง
กับหลักสูตร อย่างน้อย ๓ ท่าน 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒ การบริหารทรัพยากรการ
สอน 

กรรมการวิชาการก ากับดูแลหลักสูตร 
ขนาดของชั้นเรียนตามระบบคุณภาพ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรด้านวิทยศาสตร์
สุขภาพ 
ควรมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ๑ : ๘ 
หรือนักศึกษาไม่เกินกว่า ๖๐ คนต่อ
ห้องเรียนส าหรับสาขาที่มีการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการ 
เตรียมห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์
เฉพาะ สาขา เครื่องมือที่ใช้ในภาคสนาม
ที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
พิจารณารูปแบบและสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพให้เพียงพอ 

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ รับ
นักศึกษาไม่เกิน 50 คนต่อ
ห้องเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอ  

๓ การบริหารคณาจารย์ ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ,เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ ,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
รับอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตรเป็นปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
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๔ การบริหารบุคคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ,เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ ,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

๕ การสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษา 

ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
,เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ , 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ , เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ 
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่เลือก
สาขา 
สถาบันควรจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ชุมชนให้นักศึกษา 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๖ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคมและ/
หรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บันทิต 

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา 
จากหน่วยงานที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน  
จากสถาบันเครือข่ายผู้ร่วมผลิตนักศึกษา 
จากนายจ้าง 
จากผู้ใช้บันทิต 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key performance 
Indicators) 

-การส าเร็จการศึกษาตามวงรอบ
การศึกษา 
-ภาวการณ์มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา ๖ เดือน ๑ ปี ตามเกณฑ์ 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

 หมวดที่ ๘ การประเมิน
และปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

  

๑ การประเมินประสิทธิผล
ของการสอน 

-ประเมินจากนักศึกษา 
-สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักศึกษา 
 
 
 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
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๒ การประเมินผลหลักสูตร
ในภาพรวม 

-โดยกรรมการหลักสูตรและรายงาน
สถาบัน 
ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ประเมินภายนอก 
จากผู้ใช้บัณฑิต และ  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๓ การประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร 

-กรรมการประจ าหลักสูตร  
คณะกรรมการจากภายนอก 
 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

๔ การทบทวนผลการ
ประเมินและการวาง
แผนการปรับปรุง 

-ประเมินหลักสูตรทุกปี  
-ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จากผู้ประเมินภายนอก จากผู้ใช้บัณฑิต 
และ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเพ่ือตอบโจทย์ชุมชน 

ซึ่งมีรายวิชาที่ปรับค าอธิบายรายวิชาเพ่ือตอบ
โจทย์ชุมชนในแง่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และตามหลักศาสนาอิสลาม จ านวน 15 
รายวิชา ดังนี้  

 

F  1. โภชนวิทยา                      2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการต่อ
สุขภาพ อาหารและสารอาหาร ช่วงอายุกับ
โภชนาการ โภชนบ าบัด โภชนาการทางเลือก 
อาหารท้องถิ่น การค านวณปริมาณพลังงานจาก
อาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน 
ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของภาวะทุพ
โภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการ 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝึกปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการในท้องถิ่นได้ 

1.1. โภชนวิทยา                         2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการต่อ
สุขภาพ อาหารและสารอาหาร ช่วงอายุกับ
โภชนาการ โภชนบ าบัด โภชนาการทางเลือก 
การค านวณปริมาณพลังงานจากอาหาร การ
ประเมินภาวะโภชนาการชุมชนจังหวัดชายแดน
ใต้ และแนวทางการส่งเสริมป้องกัน 
อาหารท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
ควบคุมป้องกันโรค หลักศาสนาอิสลามกับการ
บริโภค ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของภาวะ
ทุพโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการ 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝึกปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการในท้องถิ่นได้ 

2. การคุ้มครองผู้บริโภค             2(1-2-3)                                                  
ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการ
คุ้มครองผู้บริ โภค  บทบาทของเจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมีกับ
ชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง 
สารปรุงแต่งอาหารประเภทต่าง ๆ ประเภทของ
สารฆ่าแมลง และสารก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค และ
ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้การศึกษาจากกรณีศึกษา และ
อ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใน
การท างานในอนาคต 

2. การคุ้มครองผู้บริโภค            2(1-2-3)                                                  
 ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการ

คุ้มครองผู้บริ โภค บทบาทของเจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภค สารเคมีกับ
ชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยของเครื่องส าอาง 
สารปรุงแต่งอาหารประเภทต่าง ๆ ประเภทของ
สารฆ่าแมลง และสารก าจัดศัตรูพืชที่ส่ งผล
กระทบต่อสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน และข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค โดย ใช้ ก า รศึ กษาจ าก
กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายภาคแดนใต้ และ
อ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์น 



223 
 

     

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
  การท างานในอนาคต 
 2.3. สุขภาพจิตชุมชน                    2(2-0-4) 

แนวคิดทางสุขภาพจิต ความหมายสุขภาพจิต 
วิวัฒนาการของสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี  
ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต 
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในชุมชน โดยเฉพาะ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับตัวเข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม การจัดการความขัดแย้ง การ
ปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ และสังคมในแต่ละวัย บทบาทของบ้าน 
โรงเรียน ชุมชน ที่มีต่อสุขภาพจิต การป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต หลักและวิธีการการ
ให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงาน
บริการชุมชน โดยผ่านกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นฐาน การศึกษาดูงาน เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ด้านสุขภาพจิตไปประยุกต์ในชุมชนได้
เหมาะสม 

 

2. 3. สุขภาพจิตชุมชน                  2(2-0-4) 
แนวคิดทางสุขภาพจิต ความหมายสุขภาพจิต 
วิวัฒนาการของสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี  
ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต 
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในชุมชน โดยเฉพาะ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและแนวทางการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  การปรับตัวเข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม การจัดการความขัดแย้ง การ
ปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ และสังคมในแต่ละวัย บทบาทของบ้าน 
โรงเรียน ชุมชน ที่มีต่อสุขภาพจิต การป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต หลักและวิธีการการ
ให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงาน
บริการชุมชน โดยผ่านกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นฐาน การศึกษาดูงาน เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ด้านสุขภาพจิตไปประยุกต์ในชุมชนได้
เหมาะสม 

4. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ         2(1-2-3)                
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะ
โภชนาการ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย การบริหาร การส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่ติด
เตียง และนโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การฝึก
ปฏิบัติ  อันจะน าไปประยุกต์ใช้ ในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้เหมาะสม 

 4. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ        2(1-2-3)                     
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะ
โภชนาการ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ ปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย การบริหาร การส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาสุขภาพ หลักศาสนากับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน การดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน และนโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริม
คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติ อัน
จะน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ได้เหมาะสม 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 4.5. เวชศาสตร์ป้องกัน                3(3-0-6)                                                                       

หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุปัจจัยทางด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความรู้ทางด้านสุขภาพพ้ืนฐาน ธรรมชาติของ
โรค กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือประยุกต์ใช้การป้องกัน  
ควบคุม รักษา และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งม ี
ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

 

4. 5. เวชศาสตร์ป้องกัน                3(3-0-6)                                                                       
หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุปัจจัยทางด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความรู้ทางด้านสุขภาพพ้ืนฐาน ธรรมชาติของ
โรค กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพในจังหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือประยุกต์ใช้การป้องกัน  
ควบคุม รักษา และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งม ี
 ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

6. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ             2(1-2-3)                                                          
ความส าคัญและประวัติความเป็นมา ของ
สมุนไพร  หลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้
สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการน า
สมุนไพร เพ่ือมาใช้ในการดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรค และวัย 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้ สามารถแนะน าการ
ใช้ ปรุงยาสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น ตลอดจน
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

6. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ              2(1-2-3)                                                         
ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของ
สมุนไพร  หลักการส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้
สมุนไพร ศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีการน า
สมุนไพร เพ่ือมาใช้ในการดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรค และวัย 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้ สามารถแนะน าการ
ใช้ ปรุงยาสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ปราชญ์ท้องถิ่นกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพ 
ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือเป็น
ทาง เลื อกในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน  

7. ทันตกรรมชุมชน                   2(1-2-3)  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฟันและอวัยวะภายใน
ช่องปาก โรคภายในช่องปากที่พบได้บ่อยใน
ชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ
ปากและฟันเบื้องต้น การแปรงฟันที่ถูกต้อง 
งานทันตกรรมป้องกัน การส่งเสริมทันตสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชน บทบาทของบุคลากร
สาธารณสุขในงานทันตสาธารณสุข  ในชุมชน 
เพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันเบื้องต้น
ได ้

7. ทันตกรรมชุมชน                   2(1-2-3)  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฟันและอวัยวะภายใน
ช่องปาก โรคภายในช่องปากที่พบได้บ่อยใน
ชุมชน การวินิจฉัยเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ
ปากและฟันเบื้องต้น การแปรงฟันที่ถูกต้อง 
งานทันตกรรมป้องกัน การส่งเสริมทันตสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในงานทันต
สาธารณสุข  ในชุมชน เพ่ือให้สามารถดูแล
สุขภาพปากและฟันเบื้องต้นได้ 
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 8. การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    2(1-2-3) 

ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพ
ร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก าลังกาย 
การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม รู้จักเลือก
กิจกรรมออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละวัย 
เพศ  และเหมาะกับโรค มีทักษะในการออก
ก าลังกาย ข้อระวังหลีกเลี่ยงในการออกก าลัง
กาย รู้จักประเมินผลจากการออกก าลังกาย 
สามารถด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายได้
เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกก าลังกาย 

8. การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    2(1-2-3) 
ความส าคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพ
ร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก าลังกาย 
การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม รู้จักเลือก
กิจกรรมออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละวัย 
เพศ  และเหมาะกับโรค หลักศาสนาอิสลามกับ
การออกก าลังกายที่เหมาะสม มีทักษะในการ
ออกก าลังกาย ข้อระวังหลีกเลี่ยงในการออก
ก าลังกาย รู้จักประเมินผลจากการออกก าลัง
กาย สามารถด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกาย
ได้เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
และเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออก 
ก าลังกาย 

9. การปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อมและ   อา
ชีวอนามัยในชุมชน                2(1-2-3) 
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และ 
การตรวจวัดทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย การวิเคราะห์และตีความหมาย การ
เตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและฝึกทักษะการเก็บ
ตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัยเ พ่ือประยุกต์ใช้ ในชุมชน  การเสนอ
รายงานผลการตรวจวิ เคราะห์  การสรุป
สภาพการณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยในชุมชนได้ถูกต้อง 

9. การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ        
อาชีวอนามัยในชุมชน                 2(1-2-3) 
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และ 
การตรวจวัดทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย การวิเคราะห์และตีความหมาย การ
เตรียมสาร ทดลองปฏิบัติและฝึกทักษะการเก็บ
ตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในชุมชนจังหวัดชายแดน
ใต้  การเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
การสรุปสภาพการณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชนได ้

10. เวชศาสตร์ครอบครัว           2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว 
อันจะน าไปสู่การเรียนรู้งานของเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ในการดูแลการป้องกัน ส่งเสริม 
ควบคุมโรคอันเกิดจากสภาวะสุขภาพทั้งทาง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ  และสั งคม และเกิ ดจาก
พฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

10. เวชศาสตร์ครอบครัว           2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว 
อันจะน าไปสู่การเรียนรู้งานของเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ในการดูแลการป้องกัน ส่งเสริม 
ควบคุมโรคอันเกิดจากสภาวะสุขภาพทั้งทาง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ  และสั งคม และเกิ ดจาก
พฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยเฉพาะปัญหาในพ้ืนที่ จั งหวัดชายแดน
ภาคใต ้เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 11. การพัฒนาสุขภาพชุมชน        3(2-2-5) 

ความหมาย ประเภท และลักษณะของชุมชน 
การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การเตรียม
ชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การท าแผนที่ การ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข การสืบค้น
ปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา 
การควบคุมก ากับงาน การติดตามและการ
ประเมินผลเพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชุมชน 

11. การพัฒนาสุขภาพชุมชน        3(2-2-5) 
ความหมาย ประเภท และลักษณะของชุมชน 
การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การเตรียม
ชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การท าแผนที่ การ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข การสืบค้น
ปัญหา วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการ
แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วม มีการน านวัตกรรมมาใช้ ในการ
แก้ปัญหา การควบคุมก ากับงาน การติดตาม
และการประเมินผลเพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 

12. การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา                  
3(2-2-5) 
 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ นโยบาย
และกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
กับการส่ง เสริมสุขภาพแต่ละวัย การดูแล
สุขภาพ 5 กลุ่มวัย การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลตั้งแต่วัยก่อนเรียน วัยเรียน การอนามัย
โรงเรียน  การตรวจสุขภาพนัก เรียน การ
ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วัยแรงงาน  รวมทั้ง การ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เหมาะสมกับแต่ละ
วัยแบบองค์รวม กระบวนการเยี่ยมบ้าน โดยมุ่ง
บูรณาการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
การให้ค าปรึกษาแต่ละวัย โดยมีการสืบค้นหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพ่ือให้
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพและให้ค าปรึกษาได้เหมาะสมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
สาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ 

12. การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา                  
3(2-2-5) 
 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ นโยบาย
และกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
กับการส่ง เสริมสุขภาพแต่ละวัย การดูแล
สุขภาพ 5 กลุ่มวัย การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลตั้งแต่วัยก่อนเรียน วัยเรียน การอนามัย
โรงเรียน  การตรวจสุขภาพนัก เรียน การ
ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วัยแรงงาน  รวมทั้ง การ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เหมาะสมกับแต่ละ
วัยแบบองค์รวม กระบวนการเยี่ยมบ้าน โดยมุ่ง
บูรณาการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพแต่ละกลุ่มวัยในชุมชน  แนวคิด
เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแต่
ละวัย โดยมีการสืบค้นหาความรู้ กระบวนการ
กลุ่ม การอภิปราย เพ่ือให้สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ ใช้ ในการส่ง เสริมสุขภาพและให้
ค าปรึกษาได้เหมาะสมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสาธิตย้อนกลับ การ
ฝึกปฏิบัติ 
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 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟู                   2(2-0-4)                                                          

 ความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการ
ฟ้ืนฟูของผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมกลุ่ม
บ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ค าแนะน า
ปรึกษา การฟังดนตรีการท ากายภาพบ าบัด 
ด้วยวิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช้ความ
ร้อน-ความเย็น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การแพทย์แผนไทย ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ ป่ วยด้ วยวิ ธี การทางวิ ทยาศาสตร์  การ
เคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติ
โดยเร็วที่สุด หรือจ ากัดความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังการเจ็บป่วย 

13. เวชศาสตร์ฟื้นฟู                 2(2-0-4)                                                           
ความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการ
ฟ้ืนฟูของผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมกลุ่ม
บ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ค าแนะน า
ปรึกษา การฟังดนตรีการท ากายภาพบ าบัด 
ด้วยวิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช้ความ
ร้อน-ความเย็น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแพทย์แผนไทย 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ป่วย
กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือจ ากัดความ
พิการที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการเจ็บป่วย 

14. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน                                    5(450) 
ฝึกปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข โดยอาศัย
การบูรณาการความรู้ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน 
การดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพร่วมกับวิชาชีพ
อ่ืน โดยน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
โดยกระบวนการสืบค้นปัญหา วิ เคราะห์  
วางแผน และด า เนินการแก้ปัญหา โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดเวทีประชาคม 
กระบวนการกลุ่ม คิดนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ/หรือ
ด าเนินการให้บริการสุขภาพในสถานบริการ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 

14. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน                                   5(450) 
ฝึกปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดย
อาศัยการบูรณาการความรู้ ทั้งการส่งเสริม 
ป้องกัน การดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ
ร่วมกับวิชาชีพอ่ืน โดยน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม โดยกระบวนการสืบค้นปัญหา 
วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการแก้ปัญหา 
โดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วม  การจั ด เวที
ประชาคม กระบวนการกลุ่ม คิดนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และ/หรือด าเนินการให้บริการสุขภาพในสถาน
บริการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 

15. การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม       2(2-0-4)                                                   
วิ ถี มุ ส ลิ ม  กา รส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ  ป้ อ ง กั น 
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริโภค
อาหาร ตามวิถีมุสลิม เพ่ือประยุกต์ให้เหมาะสม 

15. การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม       2(2-0-4)                                                   
วิ ถี มุ ส ลิ ม  กา รส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ  ป้ อ งกั น 
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริโภค
อาหาร ตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ สิ่งที่
เป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามตามหลักศาสนา
อิสลามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพ่ือประยุกต์ให้
เหมาะสม 
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ภาคผนวก ฒ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
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 ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ให้ตรวจสอบว่าต้องปรับเป็น

หลักสูตรใหม่หรือไม่ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็น 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ให้ใช้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 



 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ณ 

ประวัตอิาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน   
2. ชื่อ – สกุล                          นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์ 
4. สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.PH. Public Health 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภ.บ. เภสัชวิทยาและ

พิษวิทยา (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) 

2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
        6.1 งานวิจัย 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง ความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้เชิง 
                        บูรณาการแบบมีส่วนร่วม. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด 
                         ยะลา. 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อม่ันในการบริหารงานตามหลัก 
                        ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น าและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร. 
                         ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนของ 
                        อาจารย์ประจ า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา  
                        2556. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
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              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง Acceptance of Risk Behaviors  
                         and Attitudes toward Premarital Sex: Comparison of Islam and  
                         Buddhist Students in Rural Thailand. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุข 
                          สิรินธร จังหวัดยะลา. 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร 
                         ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุข 
                         สิรินธร จังหวัดยะลา. 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง The Pharmacology Knowledge 
                         through Short Movie Innovation. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุข 
                          สิรินธร จังหวัดยะลา. 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง The Effective of Short Movie  
                         Innovation on Pharmacology Knowledge. ยะลา : วิทยาลัยการ 
                          สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 

 

         6.2 บทความ  
              Singkun, A., Yamarat, K., & Havanond, p. (2014, August ). Need Assessment  
                           on Sexuality and reproductive Health Education of Secondary  
                           School Students in Yala Province, Thailand. Journal of Health  
                          Research. 28 (5) : 327-234.  
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2557, มกราคม). การส ารวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 
                           ความสามารถของบุคลากรประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. วารสาร 
                          เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 1(3) : 49-58.  

 

     6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
              อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2554).  เภสัชวิทยา 1. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
                          จังหวัดยะลา. 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ปี  

ชื่อวิชาเภสัชวิทยา (วท.บ.สาธารณสุขชุมชน,สาธารณสุขศาสตร์) 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาเภสัชวิทยา (พท.บ.)       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้น (วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์)  2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้น (ส.บ.ทันตสาธารณสุข)  2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาการเขียนบทความวิชาการและรายงานวิจัย   3(3-0-6) นก. 
            7.1.2  ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 10 ปี  
 ชื่อวิชาเภสัชวิทยา 1      1(1-0-2) นก. 
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 ชื่อวิชาเภสัชวิทยา 2      2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาเภสัชวิทยา 3      2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาเภสัชวิทยาส าหรับเวชกิจฉุกเฉิน    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาการบริหารงานสาธารณสุข     3(3-0-6) นก. 
 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
   
 
                                                         (ลงชื่อ) ............................................. เจ้าของประวัติ 
                                                                        (นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ชื่อ – สกุล                          นางสาวธนตพร ปินไชย  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์ 
4. สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม.  สาธารณสุขศาสตร์ 2559 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ส.บ.  2556 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
        6.1 งานวิจัย 
           อัญชลี พงศ์เกษตร กมลวรรณ วณิชชานนท์ วิชาญ ภิบาล สุชาติ สังแก้ว  
                       อัมพาพรรณ ผลพานิชย์ และ ธนตพร ปินไชย. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง 
                      วิธีการจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข 
                     สิรินธร จังหวัดยะลา. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 

 

         6.2 บทความ  
 

             ศรันญา บรรดาศักดิ์ ศิรภัสสร เกสรแย้ม และธนตพร ปินไชย. (2560). กระบอกแรป.                     
                       ในการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงาน 
                       วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ. 1-4 พฤษภาคม 2560. ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต.  
                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
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             Anchalee Pongkaset, Wichan Biban, Kamonwan Wanichanon, Awirut Singkul,  
                      Thanataporn Pinchai and Tawee Dammin (2017). Solid waste 
                       Management through public participation at Sirindhorn college of 
                       public health Yala, Thailand. in The International Journal of Arts 
and  
                       Sciences’ (IJAS) academic conference. 10-13 April 2017. Paris, France. 
 

     6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
- 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี  

ชื่อวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  3(3-0-6) นก. 
           7.1.2  ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 - 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
   
 
                                                         (ลงชื่อ) ............................................. เจ้าของประวัติ 
                                                                     (นางสาวธนตพร ปินไชย) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน  
2. ชื่อ – สกุล                           นางสาวชมพูนุช สุภาพวานิช 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์  
4. สังกัด                                 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก University of 
Manchester,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประเทศอังกฤษ 

Ph.D. Population Health 2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

M.Sc. Public Health 2545 

ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา 

พ.ยบ. พยาบาลศาสตร์ 2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
          6.1 งานวิจัย 
               ชมพูนุช สุภาพวานิช. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิผล 
                         ของการอบสมุนไพรและการอบไอน้ าต่อคุณภาพการนอนหลับของสตรี 
                         วัยทองที่มีปัญหาการนอนไม่หลับร่วม. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
                          จังหวัดยะลา. 
          6.2 บทความ (ถ้ามี)  
               ชมพูนุช สุภาพวานิช. (2559, สิงหาคม). การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบ 
                         สมุนไพรและการอบไอน้ าต่อคุณภาพการนอนหลับของสตรีวัยทองที่มี 
                         ปัญหาการนอนไม่หลับ. (2559). วารสารการแพทย์แผนไทยและ 
                         การแพทย์ทางเลือก. 14(2): 55-59.  
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       Chompunuch Supapvanich, Rohana Jehamah, and Anchalee Pongkaset. 
                 (2016). Work characteristics contributing to upper back pain  
                 among Thai rubber tapping worker: a case study in Pattani  
                 province. in international  conference: moving towards the  
                 new era of NCDs and global health. 27-28 October 2016. In  
                  process. Phuket: Praboromarajchanok Institute of Health  
                  Workforce  Development. 

                 Supapvanich, C., Andrew, P., & Frank, V. D. (2014). Latex sensitization and  
                            risk factors  in female nurses in Thai governmental hospitals.  
                     J Occup Med Environ Health. 7(1) : 93-103.  

                 Supapvanich, C., Andrew, P., & Frank, V. D. (2013). Respiratory and dermal 

                            symptoms in Thai nurses using latex products. Occupational  

                           Medicine. 63(6) : 425-428.  

        6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
               ชมพูนุช สุภาพวานิช (2558). วิทยาการระบาด. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุข 
                           สิรินธร จังหวัดยะลา. 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ระดับปริญญาตรี 
                 ชื่อวิชาวิทยาการระบาด     3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้น    2(1-2-3) นก.  
ชื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน  2(1-2-3) นก.  
ชื่อวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น    2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการจัดการภัยพิบัติ     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาปรสิตและจุลชีววิทยา    2(1-2-3) นก. 
 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
                 ไม่มี 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) ......................................... เจา้ของประวัติ 
                                                                    (นางสาวชมพูนุช สุภาพวานิช) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน  
2. ชื่อ – สกุล                        นางอัญชลี พงศ์เกษตร   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์  
4. สังกัด                              คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Asian Institute of 
Technology, ประเทศไทย 
 

M.Sc. Environmental 
Toxicology, Technology 
and Management 

2547 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) 

2540 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
          6.1 งานวิจัย  
            อัญชลี  พงศ์เกษตร วิชาญ ภิบาล และทวีด ามินทร์ . (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง  
                        การประเมินและการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองกรณีศึกษา 
                        ชุมชนการเคหะเทศบาลนครยะลา.ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
                         จังหวัดยะลา. 
            อัญชลี  พงศ์เกษตร. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
                        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
                         ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
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            ซูฮัยลา  สะมะแอ, อัญชลี พงศ์เกษตร, กมลวรรณ วณิชชานนท์ และสุนิษา ชอบหวาน.  
                         (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของวิธีการปรุงอาหารตอ่ปรมิาณ 
                       ฟอร์มาลินที่ตกคา้งในอาหารทะเลสดในตลาดสดเมืองใหม่ เขตเทศบาล 
                       นครยะลา. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
             อัญชลี  พงศ์เกษตร (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การปนเปื้อนของตะกั่วและสารหนู 
                        ในชุมชนใกล้ขุมเหมืองเก่าต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.  
                         ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
            อัญชลี  พงศ์เกษตร และคณะ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                        ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข 
                        ศาสตร์) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา. ยะลา : วิทยาลัยการ 
                         สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
            กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ไพบูลย์ชาวสวนศรีเจริญ และอัญชลี พงศ์เกษตร.  
                         (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน 
                        พฤติกรรมสุขภาพตามแนวธรรมานามัยต่อความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต 
                        สูง พฤติกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และระดับความดันโลหิตของ 
                        ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี.  
                         ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
            อัญชลี  พงศ์เกษตร และคณะ. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดการ 
                        เรียนการสอนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข 
                        ชุมชน) ปีการศึกษา 2555. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด 
                         ยะลา. 
            อัญชลี  พงศ์เกษตร และคณะ. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินหลักสูตรวิทยา 
                        ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550   
                        ปีการศึกษา 2555. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
           สะอุดี มะประสิทธิ์และอัญชลี พงศ์เกษตร. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ 
                        ระหว่างคุณภาพน้ าทางกายภาพกับคุณภาพน้ าทางเคมีของแม่น้ าปัตตานี 
                        พื้นที่ไหลผ่านเทศบาลนครยะลา. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
                         จังหวัดยะลา. 
 
        6.2  บทความ (ถ้ามี) 
           Pongkaset, A., & Witthayawirasak, B. (2016). Lead and arsenic exposure from  
                          the environment amoung young children and health risk 
                          assessment at an abandoned mine in southern Thailand. Journal  
                        of Health Research. 30 (4): 257-268.  
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            Anchalee Pongkaset and Tawee Dammin. (2016). The assessment and 
                         management of environmental health problems: A case  
                         study of Kankeha community, Thailand. in International  
                         Hokkaido forum organizational behavior, psychology, and  
                        education. 24-26 June 2016. (pp. 128-132). Sapporo Japan:  
                          Nagoya Institute of Technology. 
              Kamonwan Wanichanon, Anchalee Pongkaset, and Tawee Dammin. (2016).  
                          Exercise behavior of the elderly Satengsub-district,  Muang 
                         District, Yala Province.  in International Hokkaido forum  
                         organizational behavior, psychology, and education. 24-26  
                        June 2016. (pp. 16-22). Sapporo Japan: Nagoya Institute of 
                         Technology. 
             Suchat Sungkeaw, Anchalee Pongkaset, and Tawee Dammin. (2016).  
                          Kratom cocktail consumption behavior amoungst youths in  
                         Taluboa sudistrict, Muang, Pattani Province Thailand. in  

                              International Hokkaido forum organizational behavior,  
                        psychology, and education. 24-26 June 2016 (pp. 7-15).  
                          Sapporo Japan: Nagoya Institute of Technology. 
             Anchalee Pongkaset. (2013). Thai Qualifications Framework of Higher  
                          Education (TQF) Evaluation of Graduation Students, Bachelor 
                         of Science in Community Health, Sirindhron College of Public 
                         Health, Yala. in Burapha University International Conference.  
                          4-5 July 2013. (pp. 73-78). Chonburi, Burapha University.  
             Anchalee Pongkaset and Kannika Ruangdej. (2011). Awareness toward  
                         environmental problem solving of students, Sirindhorn  
                         college of public health, Yala, Thailand. In The Asian  
                         Conference on Sustainability, Energy and the Environment.  
                         2-5 June 2011. (pp.137- 142). Osaka, Japan: The International  
                          Academic Forum. 
 

      6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
             อัญชลี พงศ์เกษตร. (2554). พิมพ์ครั้งที่ 2. การจัดหาน้ าสะอาดและการจัดการของเสีย  
                         ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    17   ปี  

ชื่อวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม       2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาการจัดหาน้ าสะอาดและการจัดการของเสีย    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ  2(1-2-3) นก. 
            7.1.2  ระดับอนุปริญญา      16    ปี  
 ชื่อวิชามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) ................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นางอัญชลี พงศ์เกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 
 

     

 
 
 
 
 
  

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน   
2. ชื่อ – สกุล                           นางสาวซูฮัยลา  สะมะแอ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์  
4. สังกัด                                 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. จุลชีววิทยา 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.บ.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 
 
     6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
          6.1 งานวิจัย 
           ซูฮัยลา  สะมะแอ, อัญชลี พงศ์เกษตร, กมลวรรณ วณิชชานนท์ และสุนิษา ชอบหวาน.   
                       (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของวิธีการปรุงอาหารต่อปริมาณ 
                     ฟอร์มาลนิที่ตกค้างในอาหารทะเลสดในตลาดสดเมืองใหม่ เขตเทศบาล 
                     นครยะลา. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. 
           ซูฮัยลา  สะมะแอ. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตรวจสอบการ 
                      ปนเปื้อนของจุลินทรีย์บ่งช้ีและจุลินทรีย์ก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ าในอาหาร 
                      และเครื่องดื่มพร้อมบริโภค. ยะลา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.  
           ซูฮัยลา  สะมะแอ. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ 
                      เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ ผู้เรียนรายวิชาชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข  
                      ในการใช้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. ยะลา : 
                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.  
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6.2  บทความ  

          ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, กรรณิกา เรืองเดช, และซูฮัยลา สะมะแอ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อ 
                        ความสุขในการปฏิบัติงานของก าลังคนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน 
                        ภาคใต้. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 5(2) : 14-29. 
          Suhaila Sama-ae, Anchalee Pongkaset, and Kannika Ruangdej (2013).  
                       Food Sanitation Practice of Food Handlers and Food 
                       Microbiological Quality in Ready to Eat Food Shops. in 4th 
                       International Symposium on Wellness Healthy. 30 November 
                       -1 December 2013. (pp. 18-24). Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada 
                       University.  
          Suhaila Sama-ae, Paiboon  Chaosuansreecharoen, and Kannika Ruangdej.  
                        (2012). Nutritive values of Traditional Muslim’s Thai Food in  
                       Three Southern Border Provinces of Thailand. in 3rd  
                        International Symposium on Wellness, Healthy Lifes tyle &  
                        Nutrition. 12-14 December 2012. (pp. 25-31). Kelantan, Malaysia:  
                         Universiti Sains Malaysia.    
 

  6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
           ซูฮัยลา  สะมะแอ. (2559). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา.ยะลา :  
                        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี  

ชื่อวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชาการปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชาชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-2-5) นก.  
 ชื่อวิชาจุลชีววิทยาและปรสิต     3(2-2-5) นก  
 ชื่อวิชาชีววิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย   2(2-0-4) นก 
           ชื่อวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชาพยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล    3(3-0-6) นก. 
  7.1.2  ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 ปี  
 ชื่อวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-2-5) นก. 
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     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
  
                                                             (ลงชื่อ) ......................................... เจา้ของประวัติ 
                                                                       (นางสาวซูฮัยลา สะมะแอ) 
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ภาคผนวก ด 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

จังหวัดยะลาเข้าสมทบในมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ต 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้น เรือ่ง การผลติและพฒันาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ถ 
ความสอดคลอ้งของรายวิชากับพระราชบัญญัตวิิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

 พ.ศ. 2556 
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ความสอดคล้องของรายวิชากับพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
 

(๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การควบคุม
โรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการ
ฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงเป็นองค์รวม 

(๒) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ 
โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ควบคุมป้องกันปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค 
และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

(๓) การตรวจประเมินและการบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผน
ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย 
และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 

1. การสาธารณสุขเบื้องต้น     2(2-0-4) 
2 .สุขภาพจิตชุมชน      2(2-0-4) 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข 
                                     2(2-0-4) 
4. กฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ        3(3-0-6) 
5. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
                                     3(2-2-5) 
6. เวชศาสตร์ฟื้นฟู               2(2-0-4) 
7. เวชศาสตร์ป้องกัน            3(3-0-6) 
8. การส่งเสริมสุขภาพและการ 
ให้ค าปรึกษา                      3(2-2-5) 
9. เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข 
ชุมชน                             2(2-0-4) 

1. หลักเคมี                      3(2-2-5) 
2. หลักชีววิทยา                3(2-2-5) 
3. ชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
                                   3(2-2-5) 
4. จุลชีววิทยาและปรสิต 
สาธารณสุข                     3(2-2-5) 
5. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
                                   3(2-2-5) 
6. สถิติเพ่ือการวิจัยทาง 
สาธารณสุข                     3(2-2-5) 
7.โภชนวิทยา                   3(2-2-5) 
8. ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
                                   3(2-2-5) 
9. วิทยาการระบาด            3(2-2-5) 

1. การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
2. การบ าบัดโรคเบื้องต้น        3(2-2-5) 
3. เภสัชวิทยา                     3(3-0-6) 
4. อนามัยครอบครัว             3(2-2-5) 
5. การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1   
                                      2(225) 
6. การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2  
                                      2(225) 

1. การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
2. การบ าบัดโรคเบื้องต้น       3(2-2-5) 
3. การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1   
                                     2(225) 
4. การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2 
                                     2(225) 
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(๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน า
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การควบคุม
โรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการ
ฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงเป็นองค์รวม 

(๒) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ 
โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ควบคุมป้องกันปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค 
และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

(๓) การตรวจประเมินและการบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผน
ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย 
และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 

10. การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
                                    2(2-0-4) 
11.เวชศาสตร์ครอบครัว       2(2-0-4) 
12. การบริหารสาธารณสุข    3(3-0-6) 
13. การพัฒนาบุคลิกภาพ     2(1-2-3) 
14. เวชศาสตร์การเดินทางและ 
การท่องเที่ยว                    2(1-2-3) 
15. การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
                                    2(1-2-3) 
16. ทันตกรรมชุมชน           2(1-2-3) 
17. การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม 2(2-0-4) 
18. สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ      2(1-2-3) 

11. อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
12. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย                 3(3-0-6) 
13. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาธารณสุขชุมชน               5(450) 
14. การคุ้มครองผู้บริโภค     2(1-2-3) 
15. การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5) 
16. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
17. การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัยในชุมชน    2(1-2-3) 
18. ระบบสารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 
19. คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
สาธารณสุขชุมชน             3(2-2-5) 
20. ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข 
                                   3(0-6-4) 
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ภาคผนวก ท 

ความสอดคลอ้งของรายวิชากับปรัชญาของหลักสูตร 
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ความสอดคล้องของรายวิชากับปรัชญาของหลักสูตร 
หมวดวิชา รายวิชา ปรัชญาของหลักสูตร 

การส่งเสริม
สุขภาพ    ให้
ค าปรึกษา 

ควบคุม ป้องกัน
โรค 

บ าบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน บริหารจัดการแผนงาน 
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุข 

จัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้         
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้         
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1           
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ           
หลักการอ่านและการเขียนค าไทย         
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ         
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน         
ภาษามลายูพื้นฐาน         
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         
ภาษาอาหรับพื้นฐาน         
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         
วิทยาการแห่งความสุข         
สุนทรียวิจักขณ์         
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
ความจริงของชีวิต           
การพัฒนาตน           
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หมวดวิชา รายวิชา ปรัชญาของหลักสูตร 
การส่งเสริม
สุขภาพ    ให้
ค าปรึกษา 

ควบคุม ป้องกัน
โรค 

บ าบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน บริหารจัดการแผนงาน 
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุข 

จัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต           
สังคมภิวัตน์         
การจัดการทางสังคม         
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         
ทักษะในการด าเนินชีวิต           
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน         
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          
หมวดวิชาเฉพาะ         
โภชนวิทยา         
หลักเคมี         
หลักชีววิทยา         
ชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข         
จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข               
สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข         
การสาธารณสุขเบื้องต้น                           
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา              
สุขภาพจิตชุมชน         
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หมวดวิชา รายวิชา ปรัชญาของหลักสูตร 
การส่งเสริม
สุขภาพ    ให้
ค าปรึกษา 

ควบคุม ป้องกัน
โรค 

บ าบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน บริหารจัดการแผนงาน 
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุข 

จัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

สุขภาพจิตชุมชน         
การดูแลสุขภาพพื้นฐาน         
ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข         
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข         
วิทยาการระบาด         
การบริหารสาธารณสุข         
อนามัยสิ่งแวดล้อม         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
กฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ         
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ         
การพัฒนาบุคลิกภาพ         
การบ าบัดโรคเบื้องต้น          
เวชศาสตร์ฟื้นฟู         
เวชศาสตร์ป้องกัน         
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน         
การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา         
เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน         
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน         
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ         
เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว         
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ         
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หมวดวิชา รายวิชา ปรัชญาของหลักสูตร 
การส่งเสริม
สุขภาพ    ให้
ค าปรึกษา 

ควบคุม ป้องกัน
โรค 

บ าบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน บริหารจัดการแผนงาน 
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุข 

จัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

ทันตกรรมชุมชน         
การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม         
เภสัชวิทยา         
การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1         
อนามัยครอบครัว         
การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2         
การคุ้มครองผู้บริโภค         
การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ในชุมชน 

        

เวชศาสตร์ครอบครัว                                
การพัฒนาสุขภาพชุมชน         
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ         
ระบบสารสนเทศสุขภาพ                                       
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน                  
ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข         

จ านวยรายวิชาท่ีตอบปรัชญาของหลักสูตร 26 14 8 3 19 4 9 16 
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ภาคผนวก ธ 
ความสอดคลอ้งของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  
 

เป็นที่ ยอมรับของ
ชุมชน 

หมวดศึกษาทั่วไป 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

     

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้      

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ        

หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ      

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการ
เขียน 

     

ภาษามลายูพื้นฐาน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 



245 

 

     

หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  
 

เป็นที่ ยอมรับของ
ชุมชน 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      

ภาษาอาหรับพื้นฐาน      

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      

วิทยาการแห่งความสุข      
สุนทรียวิจักขณ์      
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      

ความจริงของชีวิต        
การพัฒนาตน        
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต        
สังคมภิวัตน์      
การจัดการทางสังคม      
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ      
ทักษะในการด าเนินชีวิต        
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน      
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หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  
 

เป็นที่ ยอมรับของ
ชุมชน 

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       

หมวดวิชาเฉพาะ 
โภชนวิทยา      

หลักเคมี      

หลักชีววิทยา      

ชีวเคมีพ้ืนฐานทางสาธารณสุข  
 

    

จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข            

สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข      

การสาธารณสุขเบื้องต้น                        

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา           

สุขภาพจิตชุมชน      

การดูแลสุขภาพพื้นฐาน      

ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุข      
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หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  
 

เป็นที่ ยอมรับของ
ชุมชน 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      

วิทยาการระบาด      

การบริหารสาธารณสุข      

อนามัยสิ่งแวดล้อม      

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

กฎหมายสาธารณสุขสิ่ งแวดล้อมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      

การพัฒนาบุคลิกภาพ      
การบ าบัดโรคเบื้องต้น       

เวชศาสตร์ฟื้นฟู      

เวชศาสตร์ป้องกัน      

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 

     

การส่งเสริมสุขภาพและการให้ค าปรึกษา 
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หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม 
 

เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

เภสัชวิทยา      

เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน      

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน      

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ      

เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว      

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      

ทันตกรรมชุมชน      

การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม      

การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1      

อนามัยครอบครัว      

การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2      

การคุ้มครองผู้บริโภค      

การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชี
วอนามัย 
ในชุมชน 
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หมวดวิชา รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคควบคุมโรคและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ตรวจประเมิน บ าบัดโรค
เบื้องต้น ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่ง
ต่อ 

ประเมินสถานการณ์วินิจฉัย วิจัย วางแผนงานโครงการสุขภาพปฏิบัติตามแผน
ติดตามและการประเมินผลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้เหมาะสม 

จัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม 
 

เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

เวชศาสตร์ครอบครัว                             

การพัฒนาสุขภาพชุมชน      

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ      

ระบบสารสนเทศสุขภาพ 
                               

     

คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
สาธารณสุขชุมชน          

     

ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข      

จ านวยรายวิชาท่ีตอบวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

35 8 19 10 16 
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ภาคผนวก น 
ประวัตอิาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง หมายเหตุ 
1 นายอวิรุทธ์  

สิงห์กุล  
     

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

Singkun, A., Yamarat, K., & Havanond, 
p. (2014, August ). Need Assessment 
on Sexuality and reproductive Health 
Education of Secondary School 
Students in Yala Province, Thailand. 
Journal of Health  Research. 28 (5) : 
327-234.  
อวิรุทธ์ สิงห์กุล. (2557, มกราคม). การส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล. วารสารเครอืข่าย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 
1(3) : 49-58.  

 

2 นางสาวธนตพร  
ปินไชย 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
ส.บ.  

ศรันญา บรรดาศักดิ ์ศิรภัสสร เกสรแย้ม และ
ธนตพร ปินไชย. (2560). กระบอกแรป. ใน
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ. 1-4 พฤษภาคม 
2560. ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต. วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
 Anchalee Pongkaset, Wichan Biban, 
Kamonwan Wanichanon, Awirut 
Singkul, Thanataporn Pinchai and 
Tawee Dammin (2017). Solid waste 
Management through public 
participation at Sirindhorn college of 
public health Yala, Thailand. in 
The International Journal of Arts and 
Sciences’ (IJAS) academic conference. 
10-13 April 2017. Paris, France. 

 

3 นางสาวชมพูนุช  
สุภาพวานิช 
    

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

ชมพูนุช สุภาพวานิช. (2559, สิงหาคม).   
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบสมุนไพร 
และการอบไอน้ าต่อคุณภาพการนอนหลับของ 
สตรีวัยทองที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ. (2559).  
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก.  
14(2): 55-59.  
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง หมายเหตุ 
Chompunuch Supapvanich, Rohana 
Jehamah, and Anchalee Pongkaset.. 
(2016). Work characteristics 
contributing to upper back pain 
among Thai rubber tapping worker: a 
case study in Pattani province. in 
international  conference: moving 
towards the new era of NCDs and 
global health. 27-28 October 2016.  

4 นางอัญชลี   
พงศ์เกษตร 
    
 

ปร.ด. (การจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
M.Sc. 
(Environmental 
Toxicology, 
Technology and 
Management) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
เกียรตินยิมอันดับ
สอง 
ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  

Anchalee Pongkaset and Tawee 
Dammin. (2016). The assessment and 
management of environmental health 
problems: A case study of Kankeha 
community, Thailand. in International 
Hokkaido forum organizational 
behavior, psychology, and education. 
24-26 June 2016. (pp. 128-132). 
Sapporo Japan: Nagoya Institute of 
Technology. 
Kamonwan Wanichanon, Anchalee 
Pongkaset, and Tawee Dammin. 
(2016).  
Exercise behavior of the elderly 
Sateng sub-district,  Muang District, 
Yala Province.  in International 
Hokkaido forum organizational 
behavior,  
psychology, and education. 24-26 
June 2016. (pp. 16-22). Sapporo Japan: 
Nagoya Institute of Technology.  
Suchat Sungkeaw, Anchalee 
Pongkaset, and Tawee Dammin. 
(2016). Kratom cocktail consumption 
behavior amoungst youths in Taluboa 
sudistrict, Muang, Pattani Province 
Thailand. International Hokkaido 
forum organizational behavior, 
psychology, and education. 24-26 
June 2016 (pp. 7-15).  
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง หมายเหตุ 
Sapporo Japan: Nagoya Institute of 
Technology. 

5 นางสาวซูฮัยลา 
สะมะแอ 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

ซูฮัยลา สะมะแอ  เบญจวรรณ พูนธนา
นิวัฒน์กุล  โรสนานี เหมตระกูลวงศ์  
พโนมล ชมโฉม สุจิตรา ศรีประสิทธิ์  
ไพสิฐ     จิรรัตนโสภา และอุไรวรรณ 
ศิริธรรมพันธ์ . (2560).ผลของสารสกัด
พิกัดตรีกาฬพิษต่อเชื้อ Candida albicans 
ที่ก่อโรคผิวหนัง Effects of Pikut Tri - 
Kalpis Extract on Candida albicans 
Causing Dermatitis. น าเสนอในเวลา
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง วันท่ี 
7-8 ธันวาคม 2560 (ตอบรับการน าเสนอ).                                         
ซูฮัยลา สะมะแอ.  (2559). ผลของ
วิธีการปรุงอาหารต่อปริมาณฟอร์มาลิน
ที่ตกค้างในอาหารทะเลสดในตลาดสด
เขตเทศบาลนครยะลา .  การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่  7 การพัฒนางานวิจัย
สู่สังคม  

 

6 นางสาวศุลีพร  
เพชรเรียง 
 

ค.ด. (ผู้น าและการ
จัดการศึกษา) 
พบ.ม. (ประชากร
และการพัฒนา) 
ศศ.บ. (ไทยคดี
ศึกษา) 
ศษ.บ. (การบริหาร
การศึกษา) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต) 

อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย  และศุลีพร  เพชร
เรียง. (2558) .การพัฒนาอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข. 25(2). 103-115.  
 
 

 

7 นางปาริฉัตร  
อุทัยพันธ์ 
 

ปร.ด. (ศึกษาศาสตร์  
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
บริหาร) 
บธ.บ. (การตลาด)  
ภ.บ.  

ปาริฉัตร อุทัยพันธ์. (2559). ประสิทธิผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาท่ีมีผลต่อสขุภาพช่อง
ปากของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ 
กรณีศึกษาโรงเรยีนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา: วิทยาลัย
การสาธารณสุขสริินธร จังหวัดยะลา.  
Parichat Utaipan. (2014). Workforce 
Demand and Expected Role 
Performance of the Dental Public 
Health Officers under the Ministry of 
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Public Health in the Period of 2014-
2019. In Proceeding of the 
International Journal of Arts and 
Sciences (IJAS) International 
Conference for Academic Disciplines 
2-5 December 2014 (pp. 71-75). 
Freiburg: Germany. (2014) 
Parichat Uthaipan. (2014). The 21st 
Century Active Learning Innovation: 
Sirindhorn College of Public Health, 
Yala Model. In Proceeding of the 
International Journal of Arts and 
Sciences (IJAS) International 
Conference for Academic Disciplines 
2-5 December 2014 (pp. 63-70). 
Freiburg: Germany.  

8 นางสุจิตรา  
ศรีประสิทธ์ิ 
 

ศษ.บ.(จิตวิทยา
การศึกษา)  
วท.บ. (สุขศึกษา)  

ซูฮัยลา สะมะแอ  เบญจวรรณ พูนธนา
นิวัฒน์กุล  โรสนานี เหมตระกูลวงศ์  
พโนมล ชมโฉม สุจิตรา ศรีประสิทธิ์  
ไพสิฐ     จิรรัตนโสภา และอุไรวรรณ 
ศิริธรรมพันธ์ . (2560).ผลของสารสกัด
พิกัดตรีกาฬพิษต่อเชื้อ Candida albicans 
ที่ก่อโรคผิวหนัง 
 Effects of Pikut Tri - Kalpis Extract on 
Candida albicans Causing Dermatitis. 
น าเสนอในเวลาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560. (ตอบ
รับการน าเสนอ) 

 

9 นางอุบลทิพย์  
ไชยแสง 
 

พย.ม. (การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 
ป.บัณฑิต (หลักสตูร
และการสอน) 

อุบลทิพย์ ไชยแสง.  (2556). การใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทัศนคติ
ทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่น
หญิง .  Journal of Nursing and 
Education , 6(3), 84-91.อุบลทิพย์ 
ไชย (2559). ประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา ช้ันปีที่ 
3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ยะลา.  

10 นางสาวทินมณี  
แซ่เหลยีง 
 

วท.ม. (การจัดการ
ระบบสุขภาพ)  
ภ.บ. (การบริบาล
ทางเภสัชกรรม) 

ทินมณี แซ่เหลียง. (2556). การส ารวจ
ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเภสัช
กรรม เพื่อพัฒนางานในชุมชนของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ . Health 
Promotion for ASEAN, 15-22. 

 

11 นางเลิศลักษณ์  
เรืองทอง 
 

กศ.ม. (จิตวิทยา)  
พย.บ. (การพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ันสูง) 

หวันอิซซะฮ์ ไทรทอง อัญชลี พงศ์เกษตร 
กมลวรรณ วณิชชานนท์ วิชาญ ภิบาล เลิศ
ลักษณ์ เรืองทอง กนกกร มะหะหมัด. 2560. 
ความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลากอ่นออกไป
ปฏิบัติงานจริง.น าเสนอในเวลาประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 7-8 
ธันวาคม 2560. (ตอบรับการน าเสนอ) 

 

12 นางสุนีย์ เครา
นวล 
      

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
สบ .  ( ก า รบริ ห าร
สาธารณสุข) 
พย.บ. (การพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นสูง) 

Kraonual, S.. (2559). Demographic 
Determinants for Admision to 
Hospital by Advance Life Servives 
Units in Yala 
Province .  Proceedings of the 
Universal Academic Cluster 
International Winter Conference, 
2016. 

 

13 นายธนกร สิริกลุ 
 
 

กศ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

Tanakorn Sirikul. (2017). The 
outcomes of the integrated teaching 
techniques between group discussion 
and demonstration with scenario 
developed problem solving of 
students at diploma of science in 
emergency medical operation, 
Sirindhorn college of public health, 
Yala Province. In the universal 
academic cluster international spring 
conference in Kyoto. 9-11 April 2017. 

 

14 นายวิชาญ ภิ
บาล 
          

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ส.บ.  
 

วิชาญ ภิบาล , อนงค์ ภิบาล , สายันห์ 
อินทรภักดิ์ . (2558). ประสบการณ์ภาวะ
ผู้น าตามแนวพุทธของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ .  การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ครั้งที่ 2, 593-601.                                    
Phiban, W.. (2559). Muslim 
Primary Caregivers' Experience in 
Caring for Elderly Muslim of 
Southern.  iHOPE 2016 
International Hokkaido Forum-
Organizational Behavior, 
Psychology, and Education, 
2016, 0-0.         Phiban, 
W.. (2557). Delivery of Muslim 
woman.  The 10th International 
Symposium of Social Sciences 
“Social Innovation for 
Sustainable Development in 
ASEAN Community”  

15 นายไพสิฐ  
จิรรัตนโสภา 
     

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ภ.บ. 
 

สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ , ไพสิฐ จิรรัตน
โสภา, สฤษดิ์  ผาอาจ , ปิยวดี ระยา
ภักดิ์ . (2556). พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของชาวประมง บ้านทับละมุ 
ต าบล    ล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา .   Health Promotion 
for ASEAN, 576-582.         ซูฮัยลา 
สะมะแอ  เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล  
โรสนานี เหมตระกูลวงศ์  
พโนมล ชมโฉม สุจิตรา ศรีประสิทธิ์  
ไพสิฐ จิรรัตนโสภา และอุไรวรรณ ศิริ
ธรรมพันธ์ . (2560).ผลของสารสกัดพิกัด
ตรีกาฬพิษต่อเช้ือ Candidaalbicans ที่ก่อ
โรคผิวหนัง Effects of Pikut Tri - Kalpis 
Extract on Candida albicans Causing 
Dermatitis. น าเสนอในเวลาประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 7-8 ธันวาคม 
2560. (ตอบรับการน าเสนอ).  

 

16 นายสุชาติ สัง
แก้ว 
     
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
น.บ. 
ป.พ.ส. 
 

Chaosuansreecharoen, P., 
Ruangdej chaosuansreecharoen, 
K., Sungkeao, S..  (2557). Job 
Satisfaction of Nurses from the 
Southern Nursing Shortage 
Problem Solving Project.  Nursing 
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Journal of The Ministry of Public 
Health, 2014(24), 12-29.       
Sungkeao, S., Ruangdej 
chaosuansreecharoen, K., 
Chaosuansreecharoen, 
P.. (2557). Job Satisfaction of 
Nurses from the Southern Nursing 
Shortage Problem Soliving 
Project.  Nursing Journal of The 
Ministry of Public 
Health, 24(1), 12-28.             
Ruangdej chaosuansreecharoen, 
K., Chaosuansreecharoen, P., 
อัญชลี พงศ์เกษตร , Sungkeao, 
S.. (2559). Effects of Health 
Behavior Changing Based on 
Dhammanamai Health Framework 
on Knowledge of Hypertension, 
Self Care Behaviors and Blood 
Pressure Level  among 
Hypertension Patients in Muang 
Tia Sub-District, Malan District, 
Pattani  
Province.  Multidisciplinary on 
Cultural Diversity Towards the 
ASEAN Community.                        
Ruangdej chaosuansreecharoen, 
K., Chaosuansreecharoen, P., 
Pongkaset, A., Sungkeao, 
S.. (2558). Effec of Health 
Behavior Changing Based on 
Dhammanamai Health Framework 
on Self Care Behaviors, Quality of 
life and Blood Pressure Level 
among Hypertention Patients in 
Muang Tia Sub-District, Malan 
District, Pattani Province .  การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6, 753-768.      Ruangdej 
chaosuansreecharoen, K., 
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Chaosuansreecharoen, P., 
Sungkeao, S.. (2557). A Study of 
Selected Varible Affecting Job 
Satisfaction among Nurse from 
the Southern Nursing Shortage 
Problem Solving 
Project.  Integration of Thai 
Research within the ASEAN 
Community Network.                          
Sungkeao, S. (2556). Adoption 
of  donating blood amongst 
Student of Vocational Colleges in 
Yala Province.  Burapha 
University International 
Conference 2013, 701-705. 

17 นายสฤษดิ์ ผา
อาจ 
 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ส.บ.  

อวิรุทธ์ สิงห์กุล , ไฟศอล มาหะมะ , 
สฤษดิ์  ผาอาจ , อิลยาส อะลี
หะ. (2560). ประสิทธิผลของการนวด
ไทยราชส านักต่ออาการปวดอิริยาบถ
ต่างๆของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วน
ต่างๆ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ"
แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาแผ่นดิน" , 50-
56.                                                
สฤษดิ์  ผาอาจ. (2559). พลวัตการ
จัดการทุนทางสังคมในชุมชนต่าง
ศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัด
ปัตตานี . 18(1),                                              

 

18 นางกมลวรรณ  
วณิชชานนท์ 
    
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
พย.บ.  

Wanitchanon, 
K.. (2559). Condition of the Bone 
in Yala Municipality, Yala 
Province, Thailand.  Conference 
of the International Journal of 
Arts & Sciences ISSN: 1943-6114 :: 
09(03):23–26 (2016, 23-26.)                   
กมลวรรณ วณิชชานนท์ , ดุริยางค์ 
วาสนา , ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ , ปฏิภาส 
สาแช. (2556). ความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบล จั งหวัด
เพชรบุรี .  Health Promotion for 
ASEAN, 646-652. 

19 นายนิวัติ ไชย
แสง 
      
 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
วท.บ. (สุขศึกษา)  

นิวัติ ไชยแสง. (2557). พฤติกรรมการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2555.  ประชุมวิชาการ
ระดับชาติประจ าปี 2557 วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม , 232-243. 

 

20 นายเจตน์วิชยุตน์ 
บริรักษ์ 
 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
พย .บ .  ( พย าบาล
ศาสตร์บัณฑิต) 
สบ .  ( ส าธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต) 

Borirak, C..  (2016). The opinions 
of emergency medical technician 
students towards volunteer 
community health 
project.  Proceedings of the 
Universal Academic Cluster 
International Winter Conference.  

 

21 นางอุไรวรรณ  
ศิริธรรมพันธ์ 
 

พย.ม. (การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน) 
พ ย .บ . ( พ ย า บ า ล
ศาสตร์) 
 

ซูฮัยลา สะมะแอ  เบญจวรรณ พูนธนา
นิวัฒน์กุล  โรสนานี เหมตระกูลวงศ์  
พโนมล ชมโฉม สุจิตรา ศรีประสิทธิ์  
ไพสิฐ     จิรรัตนโสภา และอุไรวรรณ 
ศิริธรรมพันธ์ . (2560).ผลของสารสกัด
พิกัดตรีกาฬพิษต่อเชื้อ Candida albicans 
ที่ก่อโรคผิวหนัง 
 Effects of Pikut Tri - Kalpis Extract on 
Candida albicans Causing Dermatitis. 
น าเสนอในเวลาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560. (ตอบ
รับการน าเสนอ) 

 

22 นางสาวเบญจ
วรรณ 
พูนธนานิวัฒน์กุล 
 

ภ.ด. (การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
บริหาร)  
ภ.บ.  

เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล. (2559). 
ประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อการใช้ยา
สมุนไพรและการรักษาแบบองค์รวม ณ  
อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร 
โดยตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก.  

 

23 นายชัยณรงค์  
ชูทอง 
      
 

ภ.ม. (เภสัชศาสตร์
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
บริหาร)  

ชัยณรงค์ ชูทอง. (2559). การเปรียบเทียบ 
ประสิทธิผลของการอบไอน้ าสมุนไพรและการอบ
ไอน้ าต่อคุณภาพการนอนหลับของสตรีวัยทองที่มี
ปัญหา 
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ภ .บ .  เ กี ย รติ นิ ยม
อันดับ 2 

นอนไม่หลับ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทย 
และการ แพทย์ทางเลือกปีที่  14 ฉบับที่ 1 ( 1 
มกราคม –  เมษายน 2559) 

24 นางสาวกนกกร 
มอหะหมดั 
 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ. (การแพทย์
แผนไทยประยุกต์) 

หวันอิซซะฮ์ ไทรทอง อัญชลี พงศ์เกษตร 
กมลวรรณ วณิชชานนท์ วิชาญ ภิบาล เลิศ
ลักษณ์ เรืองทอง กนกกร มะหะหมัด. 2560. 
ความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลากอ่นออกไป
ปฏิบัติงานจริง.น าเสนอในเวลาประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 7-8 
ธันวาคม 2560. (ตอบรับการน าเสนอ) 
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ภาคผนวก บ 
หนังสือเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการสาธารณสขุชุมชน 
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