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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program in Community Health 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.ม. (สาธารณสุขชุมชน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Health (Community Health) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.P.H. (Community Health) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป 

  ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

  ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่  7/2556 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข 
 8.2 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการ
สุขาภิบาล ในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล เทศบาลต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และองค์กรด้านสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
9. ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. นายชาญชัย  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง 
ศาสตราจารย ์

(สาขา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ) 
 
 

ค.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศกึษา (เกยีรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2523 
2517 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

2. นายยุทธพงศ์  หลี้ยา 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร ์
ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
2543 

3. นางจีราพัชร์   
พลอยนิลเพชร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร ์
ชีววิทยา (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
2546 

4. น.ส.อมรรัตน์  
แมกไมร้ักษา 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง 
ศาสตราจารย ์
(สาขาสถิติ) 

พบ.ม. 
 

กศ.บ. 

สถิติประยุกต ์
 
คณิตศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน 

2529 
 

2520 

5. นางทิพย์วัลย์  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง 
ศาสตราจารย ์

(สาขา 
สุขศึกษา) 

ค.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2524 
2513 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 10.2 ชุมชนในท้องถิ่นเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้คนไทยมีอายุยืนขึ้น
อย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากอดีตที่เกิดจากโรคติดต่อเป็นหลัก มาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบัน ซึ่ง
เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสมของพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ และโรคมะเร็ง ฯลฯ 
รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุและ
ความเครียด ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และก าหนดพันธกิจประเทศไทยข้อที่ 1 คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
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คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
มีความม่ันคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข คือ “อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทย
สูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดรายจ่าย
ด้านสุขภาพของบุคคลในระยะยาว” ซึ่งกลุ่มโรคไร้เชื้อเรื้อรังดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบกับเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของประเทศท่ีจะกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาที่มนุษย์
ประสบหรือเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งด้านความเป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิตที่สะดวกสบาย (Sedentary Life) บริโภคนิยม 
(Consumerism) และการนิยมวัตถุ (Materialism) ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางสังคม การด าเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิต
ที่ไม่เพียงพอและขาดความสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สังคมไทยที่เคยเป็น
สังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กลายเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนั้น
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดีกว่าย่อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและ
การท างานในอาชีพ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 
แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10-11 และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 โดย
เน้นให้เป็นหลักสูตรการผลิตบัณฑิต ที่สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิตได้ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ การ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพ่ือร่วม
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พัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนสามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยท้องถิ่นภาคใต้  การ
วิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่วม
ปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ของท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงจึงก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับ
ศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  4901401  หลักและวิธีการสุขศึกษา  3 (3-0-6)  เป็นรายวิชาเนื้อหาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรทุกคนในมหาวิทยาลัย 
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นผู้มีความสามารถพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)ที่ผ่านมา ประธานโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับค าเรียกร้องให้ผลิตมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 
และตลอดห้วงเวลาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
ระหว่างปีการศึกษา 2550-2555 มีผู้สมัครเข้าเรียนเกินจ านวนแผนรับ ซึ่งตามแผนรับจะรับสมัครปีการศึกษาละ 
20 คน มีจ านวนผู้สมัครปีการศึกษาละ 28-39 คน 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบุคลากรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะดังนี ้
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของ
ชุมชน และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
  1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบชุมชน และสามารถวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 
  1.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างบูรณาการ 
  1.3.4 มีความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผน จัดการกับปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
  1.3.5 มีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการพัฒนาตามแผนข้างล่างนี้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร 
(ทุกๆ 5 ปี) 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ. 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. รายงานการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

2. ส่ ง เ ส ริ ม การ เ รี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. ผลการประเมินการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ต่ อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดผลและประเมินผล 

2. ก าหนดเกณฑ์ ในการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

3. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 
 

1. โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. รายงานผลการประเมินของนักศึกษา
ในแต่ละภาคเรียน 

3. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ส่ง เสริมการจัดการ เรี ยนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ผลการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 

3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมให้มีความรู้ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริง และการวิจัย  

1. จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการวิจัย 

1. วิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขา 
 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบกันได้
กับภาคการศึกษาปกติ  และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคเรียนฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
  2.2.2 ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.2.3 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการทดสอบพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน และจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคน 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

 
ระดับชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ 
ช้ันปีท่ี 1 10 20 10 20 10 20 10 20 
ช้ันปีท่ี 2 - - 10 20 10 20 10 20 

รวม 10 20 20 40 20 40 10 20 
จ านวนนักศึกษา 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
- - 10 20 10 20 10 20 

 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ภาคปกติ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. งบประมาณเงินรายได้     

- ค่า FTES ต่อปี  10 18.75 18.75 18.75 
- ค่าหัวจริงต่อเทอม 20,400 19,500 19,500 19,500 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 10 20 20 20 

รวม 204,000 390,000 390,000 390,000 
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รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
2. งบประมาณรายจ่าย     

- ค่าหัวจริงต่อปี 0 0 0 0 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 10 20 20 20 

รวม 0 0 0 0 
รวมงบประมาณทั้งหมด 204,000 390,000 390,000 390,000 

 

  ภาคพิเศษ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท)  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. งบประมาณเงินรายได้     

- ค่า FTES ต่อปี  20 37.5 37.5 37.5 
- ค่าหัวจริงต่อเทอม 43,300 41,950 41,950 41,950 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 20 40 40 40 

รวม 866,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000 
2. งบประมาณรายจ่าย     

- ค่าหัวจริงต่อปี 11,600 12,750 12,750 12,750 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 20 40 40 40 

รวม 232,000 510,000 510,000 510,000 
รวมงบประมาณทั้งหมด 1,098,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมา เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ โดยหลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   จัดหลักสูตรไว้ 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผน ก (2) แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 บังคับ  9 หน่วยกิต  บังคับ 9 หน่วยกิต 
  เลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 
   1)  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
    ทั้งแผน ก (2) และ แผน ข ให้เรียนจ านวน 12 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

4955301 สุขภาพโลก 
Global Health 

3 (3-0-6) 

4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
Policy and Strategic Planning in Public Health 

3 (2-2-5) 

4955601 ชีวสถิติ 
Biostatistics 

3 (3-0-6) 

4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
Applied Epidemiology 

3 (3-0-6) 

 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ส าหรับแผน ก (2)  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ส าหรับแผน ข  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  ดังนี้ 
 

    บังคับเรียน ทั้งแผน ก (2) และ แผน ข ให้เรียนจ านวน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
 

4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 
Community Health Study 

3 (2-2-5) 

4965605 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน 
Research Methodology in Community Health 

3 (2-2-5) 

4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
Seminar for Integrated Community Health 
Development 

3 (1-4-4) 
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    เลือกเรียน 
    ส าหรับแผน ก (2)  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    ส าหรับแผน ข  ให้เลือกเรียนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

4965204 พฤติกรรมศาสตร์สุขภาพชุมชน 
Behavioral Sciences in Community Health 

3 (2-2-5) 

4965205 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
The Economics of Health 

3 (3-0-6) 

4965206 กระบวนการคิดเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
Thinking Process for Health Development 

3 (3-0-6) 

4965207 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
Laws for Community Health Development 

3 (3-0-6) 

4965208 การพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน 
Community Mental Health Development 

3 (3-0-6) 

4965402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
Innovation and Technology for Community Health 
Development 

3 (2-2-5) 

4965502 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
Health Impact Assessment 

3 (3-0-6) 

4965503 วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 
Culture for Health Care 

3 (2-2-5) 

4965504 ระบบประกันสุขภาพ 
Health Security System 

3 (3-0-6) 

4966303 การพัฒนาภาวะผู้น าและพลังชุมชน 
Leadership Development and Empowerment 

3 (3-0-6) 

4966401 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
New Approach to Health Promotion 

3 (2-2-5) 

4966402 การประยุกต์การแพทย์แผนไทยในการสร้างสุขภาพ 
Application of Thai Traditional Medicine for Health 
Development 

3 (2-2-5) 

 

   3) วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
    แผน ก (2) 

4966905 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 

 

    แผน ข 
4966906 การค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 
6 หน่วยกิต 
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ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

   4) รายวิชาเสริม 
    นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก าหนด ถ้าความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้อง
เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Students 

3 (2-2-5) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

3 (2-2-5) 

 

   5) รายวิชาเติมเต็ม 
    นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ถ้ายังไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 

4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 
Principles and Methods of Health Education 

3 (3-0-6) 

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
 เลขรหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
  เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขรหัส ตัวที่ 6,7 หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ดังนี้ 
  1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 494-1-- 
  2.  กลุ่มวิชาการบริการสุขภาพ 494-2-- 
  3.  กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 494-3-- 
  4.  กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 494-4-- 
  5.  กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข 494-5-- 
  6.  กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 494-6-- 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  7.  การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 494-7-- 
  8.  โครงการพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย 494-8-- 
  9.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 494-9-- 
 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น 3 (3-0-6) 
  เลขตัวที ่1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
  3.1.4 แผนการศึกษา 
   แผน ก (2) จัดการศึกษาดังนี ้
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

รายวิชาเติมเต็ม 4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 3 (3-0-6) 
รายวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 
รายวิชาเสริม 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965301 สุขภาพโลก 3 (3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965604 ชีวสถิติ 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

4965601 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4966101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 (3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(บังคับเรียน) 
4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ

บูรณาการ 
3 (1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ 4966905 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 4966905 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

 

   แผน ข จัดการศึกษาดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

รายวิชาเติมเต็ม 4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 3 (3-0-6) 
รายวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 
รายวิชาเสริม 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965301 สุขภาพโลก 3 (3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 4965604 ชีวสถิติ 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

4965601 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเรียน) 

4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 4966101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 (3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(บังคับเรียน) 
4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ

บูรณาการ 
3 (1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

หมวดการค้นคว้าอิสระ 4966906 การค้นคว้าอิสระ 2 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

หมวดการค้นคว้าอิสระ 4966906 การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 

  4955301 สุขภาพโลก 3 (3-0-6) 
    Global Health 
    หลักการเบื้องต้นของสุขภาพโลก ได้แก่ การวัดสถานะสุขภาพ ตัวก าหนดสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการวิเคราะห์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพ สุขภาพกับสังคม ได้แก่ หลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรมการวิจัยและการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาพระดับโลก บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุข ได้แก่ องค์กร
และหน้าที่ของระบบสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริการ
สุขภาพกับการสาธารณสุขระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพที่ท้าทาย 
วัฒนธรรมกับสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการปฏิบัติงานบริการ
สุขภาพ และระบบสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภาระการป่วยและการตาย ได้แก่ 
แนวทางการลดการป่วยและการตาย รวมทั้งการประเมินภาระโรค การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ แนวทางการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพข้าม
พรมแดน หรือความร่วมมือเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับมือกับปัญหาสุขภาพ
จากภัยพิบัติต่าง ๆ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชากร 
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มคอ. 2 

  4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 (2-2-5) 
    Policy and Strategic Planning in Public Health 
    ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
สาธารณสุข นโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ หลักการการก าหนดนโยบาย หลักการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ
แบบจ าลองก าหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
  4955601 ชีวสถิติ  3 (3-0-6) 
    Biostatistics 
    ลักษณะของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแจกแจงและการ
กระจายของข้อมูลทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข 
 
  4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 (3-0-6) 
    Applied Epidemiology 
    หลักการพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิทยาการระบาด เช่น 
การส ารวจและวินิจฉัยสภาวะสุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและติดตามก ากับ เป็นต้น 
ศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ 
วิทยาการระบาดเชิงปฏิบัติการ และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้นวิทยาการระบาดเพ่ือการจัดการ
สุขภาพชุมชน 
 
   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

    บังคับเรียน 
 

  4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 
    Community Health Study 
    หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่ส าคัญเก่ียวกับระบบชุมชนทุกระดับ การพัฒนาชุมชน 
และระบบสุขภาพชุมชน ความเชื่อมโยงของตัวก าหนดสุขภาพต่อสุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยสุขภาพชุมชน 
 
  4965605 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 
    Research Methodology in Community Health 
    ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนการวิจัยสุขภาพชุมชน 
การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ
เขียนรายงาน การน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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มคอ. 2 

  4966904 การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 3 (1-4-4) 
    Seminar for Integrated Community Health Development 
    จัดสัมมนาให้ผลของการสัมมนาสามารถท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
และสามารถน าไปก าหนดปัญหาวิจัยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ให้ลงปฏิบัติงานในชุมชน จ านวน  
6 สัปดาห์ ด้วยการประมวลความรู้และความคิดที่ได้ศึกษามาทั้งหมดไปใช้บูรณาการเรียนรู้ชุมชน ส ารวจ
ปัญหาและแนวโน้ม ก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 

    เลือกเรียน 
 

  4965204 พฤติกรรมศาสตร์สุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 
    Behavioral Sciences in Community Health 
    ศึกษาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน การประยุกต์ทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพ ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพ  
ในชุมชน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาตามกระบวนการด าเนินงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป 

 
  4965205 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6) 
    The Economics of Health 
    วิเคราะห์และประเมินโครงการ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อน ามาใช้ในงานสาธารณสุขชุมชน โดยเน้น
ความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมมากที่สุดในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขชุมชนกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
  4965206 กระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 3 (3-0-6) 
    Thinking Process for Health Development Health 
    ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด กรอบความคิดของการคิด ปรัชญาของ
สุขภาพ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพ การทบทวนองค์ความรู้ การน าทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
เกี่ยวกับการคิดไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ แนวทางการพัฒนาความคิดของบุคคลเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน การเสนอรูปแบบการน าความรู้เกี่ยวกับการคิดไปใช้พัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนในสภาพที่เป็นจริง 
 
  4965207 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 3 (3-0-6) 
    Laws for Community Health Development 
    หลักการ แนวคิด และสาระของรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
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มคอ. 2 

  4965208 การพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน 3 (3-0-6) 
    Community Mental Health Development 
    ศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของชุมชนและแนวโน้ม การเฝ้าระวัง
และวินิจฉัยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตชุมชน บทบาทของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ และองค์กร
ศาสนาในการพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน 
 
  4965402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 3 (2-2-5) 
    Innovation and Technology for Community Health Development 
    ศึกษาส ารวจนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตทั้งที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน ฝึกปฏิบัติสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
  4965502 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3 (3-0-6) 
    Health Impact Assessment 
    ความจ าเป็นของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
หลักการ วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
  4965503 วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 3 (2-2-5) 
    Culture for Health Care 
    แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ในการดูแลสุขภาพชุมชน การแพทย์
พหุลักษณ์ กระบวนการแสวงหาบริการและบริบาลสุขภาพ กระบวนการศึกษาด้านมานุษวิทยาเพ่ือศึกษา
การดูแลสุขภาพด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  4965504 ระบบประกันสุขภาพ 3 (3-0-6) 
    Health Security System 
    แนวคิดการประกันสุขภาพ ระบบและรูปแบบการประกันสุขภาพของต่างประเทศ
และประเทศไทย การคุ้มครองสุขภาพด้วยระบบประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
ผู้มีสิทธิ ผู้ซื้อบริการ และองค์กรที่ก ากับการประกัน การจัดองค์กรบริหารระบบสุขภาพ การวิเคราะห์และ
ประเมินการประกันสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ 
 
  4966303 การพัฒนาภาวะผู้น าและพลังชุมชน 3 (3-0-6) 
    Leadership Development and Empowerment 
    การจัดการสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น า (Health Management and 
Leadership Development) ได้แก่ การเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของผู้น า และการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการจัดการสุขภาพ การสร้างเสริมพลังและการพัฒนาชุมชน (Empowerment and 
Community Development) ได้แก่ การเน้นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  4966401 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 3 (2-2-5) 
    New Approach to Health Promotion 
    ศึกษาแนวคิดใหม่ในการด าเนินชีวิตที่ดีเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและแนวทางแก้ไข การประยุกต์ทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการน าไปปฏิบัติ
ในชุมชน ศึกษาแนวคิดด้านยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน นโยบายสุขภาพ
ของไทยและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ประเทศต่าง ๆ ในการสร้างพลังชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  โดยให้ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
การรักษา และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ศึกษาและมีส่วนร่วมฝึกทักษะ
กระบวนการจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 
  4966402 การประยุกต์การแพทย์แผนไทยในการสร้างสุขภาพ 3 (2-2-5) 
    Application of Thai Traditional Medicine for Health Development 
    ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขภาพ โดยเน้นการผสมผสานในเชิงหลักการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผน
ปัจจุบันในบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
   3) วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

  4966906 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพ และ/หรือสร้างเสริม
สุขภาพ ด าเนินการวิจัยโดยการก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ควบคุม
คุณภาพ และการน าเสนอผลงานวิจัย 
 
  4966906 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
    Independent Study 
    ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพตามความสนใจอย่างลึกซึ้ง โดยการก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
   4) รายวิชาเสริม 
 

  1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
    English for Graduate Students 
    ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยเน้น
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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  4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
    Computer for Graduate Students 
    ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ วิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ การประเมินสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
   5) รายวิชาเติมเต็ม 
 

  4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา 3 (3-0-6) 
    Principles and Methods of Health Education 
    ความหมาย ขอบข่ายและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา สภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มการเรียนรู้ การจูงใจ การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการเปลี่ยนแปลง 
 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

1 นายชาญชยั  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xxx 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สาขา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ) 

ค.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา (เกียรตินยิม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 

2 นายยุทธพงศ์  หลี้ยา 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

24 24 

3 นางจีราพัชร ์
พลอยนิลเพชร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
ชีววิทยา (เกยีรตินิยม
อันดับ 1) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

24 24 

4 น.ส.อมรรัตน ์
แมกไม้รักษา 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
(สาขาสถิติ) 

พบ.ม. 
 

กศ.บ. 

สถิติ 
 
คณิตศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 
บางแสน 

12 12 

5 นางทิพย์วัลย์  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สาขา 
สุขศึกษา) 

ค.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 24 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

1 นายชาญชยั  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xxx 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สาขา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ) 

ค.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา (เกียรตินยิม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 

2 นายยุทธพงศ์  หลี้ยา 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

24 24 

3 นางจีราพัชร ์
พลอยนิลเพชร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
ชีววิทยา (เกยีรตินิยม
อันดับ 1) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

24 24 

4 น.ส.อมรรัตน์ 
แมกไม้รักษา 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์
(สาขาสถิติ) 

พบ.ม. 
 

กศ.บ. 

สถิติ 
 
คณิตศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 
บางแสน 

12 12 

5 นางทิพย์วัลย์  เรืองขจร 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สาขา 
สุขศึกษา) 

ค.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 24 

6 นายวรพล  หนูนุ่น 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

ส.บ. 

การวิจยัและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข 
บริหารงานสาธารณสุข 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

24 24 

 

  3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 น.ส.กัลยา  ตันสกุล 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Counseling 
Psychology 
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
สุขศึกษา 

University of Utara (Malaysia) 
 
ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2 นางจีรเนาว์  ทัศน์ศร ี
x xxxx xxxxx xxx 

รอง
ศาสตราจารย ์

พย.ด. 
กศ.ม. 
วท.บ. 

การพยาบาล 
การวัดผลการศึกษา 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 
ม.สงขลานครินทร์ 

3 น.ส.น าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
x xxxx xxxx xx x 

อาจารย ์ กศ.ด. 
พย.ม. 
 
พย.บ. 

บริหารการศึกษา 
การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และการ
ผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา 

4 น.ส.ผจงศิลป์ เพ็งมาก 
x xxxx xxxx xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
MPH 
วท.บ. 

Social and Behavioral 
Science 
Public Health 
พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 

Johns Hopkins University U.S.A. 
 
Johns Hopkins University U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

5 นางทัศนีย์ ประธาน 
x xxxx xxxx xx x 

รอง 
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 
วัดผลการศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

6 นพ.สุวิช ธรรมปาโล 
x xxxx xxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.S. 
 
พ.บ. 

Epidemiology 
Public Health and 
Epidemiology 
แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Tulane University U.S.A. 
 
ม.สงขลานครินทร์ 

7. นางอมลวรรณ วีระธรรมโม 
x xxxx xxxx xx x 

อาจารย ์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
พย.บ. 

การอุดมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ทักษิณ 
ม.สงขลานครินทร์ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  - 
 4.2 ช่วงเวลา 
  - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  - 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  5.1.1 แผนการศึกษา แผน ก (2) หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่
นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
  5.1.2 แผนการศึกษา แผน ข หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าการค้นคว้าอิสระ เป็นรายวิชาที่
นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 แผนการศึกษา แผน ก (2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการวิจัย ตาม
กระบวนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยต่อ
สาธารณชนผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือน าเสนอผลงานวิจัยโดย
วาจาต่อท่ีประชุมวิชาการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
  5.2.2 แผนการศึกษา แผน ข นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการท าโครงงานการ
ค้นคว้าอิสระ ตามกระบวนการค้นคว้าอิสระด้านสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเขียนรายงานผลการศึกษา 
และเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชนผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  นักศึกษาศึกษาอยู่ในช่วงชั้นปีที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  5.4.1 แผนการศึกษา แผน ก (2) จ านวน 12 หน่วยกิต 
  5.4.2 แผนการศึกษา แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ถึงแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ถ้านักศึกษา
ศึกษาแผน ก (2)  ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต แต่ถ้านักศึกษาศึกษาแผน ข ต้องท าโครงงาน
การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
  5.5.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5.5.3 นักศึกษาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่นักศึกษา เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด
การท าวิทยานิพนธ์หรือการท าโครงงานการค้นคว้าอิสระของตนแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  5.5.4 นักศึกษาน ากรอบแนวคิดการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าโครงงานการค้นคว้าอิสระที่
ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขอรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  5.5.5 นักศึกษาน ากรอบแนวคิดการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าโครงงานการค้นคว้าอิสระที่
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว มาด าเนินการตามขั้นตอนการสอบ
ขอท าวิทยานิพนธ์หรือโครงงานการค้นคว้าอิสระที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบขั้นตอนไว้ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการควบคุมโครงงานการค้นคว้าอิสระ
เป็นผู้ประเมินผลเป็นเบื้องต้น 
  5.6.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบโครงงานการค้นคว้าอิสระที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลรวบยอด 
  5.6.3 ผลงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  ความสามารถด้านสารสนเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นเพื่อการวิจัย 
2.  ทักษะการท างานกับประชาชน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติที่

สามารถใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติ 
3.  มีจิตอาสา - โครงการจิตอาสา 

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ส่วนรวม และการปฏิบัติงาน 
   2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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   3) เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต 
   4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ์
   5) มีค่านิยมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและควบคุมตนเองได้ 
   6) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
   7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   2) เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
   3) เรียนรู้จากการท างานในชุมชน 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
อาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกและชุมชน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์  การ
สังเกต ใช้แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น 
 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) เนนการสอนโดยใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
   2) เน้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem - 
Based Learning, PBL) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) การเรียนรู้จากการท างาน (Work - Based 
Learning) เป็นต้น 
   3) เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงและสถานการณ์จริง 
   4) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
   5) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  2.2.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการ
เรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง 
   2) ประเมินจากการสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบระหว่างเรียนและปลายภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
   4) ประเมินจากการปฏิบัติงานภาคสนาม 
   5) ประเมินจากการท าโครงการ และการน าเสนอ 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างสรรค์ 
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 
   2) สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งการปฏิบัติงานและปัญหาในชีวิตด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   เน้นการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในทุก
รายวิชา 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น 
   1) ประเมินความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยการใช้กรณีศึกษา 
   2) ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าและกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ เช่น รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข และการสัมมนา 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลและกลุ่มคน และสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ ์
   2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และชุมชน 
   3) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตามในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
และในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   4) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
   5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   6) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการท างาน/อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
กัลยาณมติร 
   7) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
สมาชิกกลุ่ม และผู้เรียนกับชุมชน 
   2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่มในสถานการณ์
จริงในชุมชน 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมาย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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   2) สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสาร  ทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 
   3) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
   4) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่
น าเสนอ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากรายงานปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 
   2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยแบบสังเกต 
   3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศจากผลงาน
ตามกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและรายวิชาอ่ืน ๆ ทุกรายวิชาที่
มอบหมายให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า 
 2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   1) สามารถปฏิบัติทักษะการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
   2) มีทักษะการให้การปรึกษาทางสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และ
ทุกสถานะสุขภาพ 
   3) มีทักษะการบริบาลปฐมภูมิ 
   4) มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติ ทั้งกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอายุ พ้ืนที่ 
และประเด็นสุขภาพ 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   1) การสาธิต 
   2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
   3) การแสดงบทบาทสมมติ 
   4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
   5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
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  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน 
   1) ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้นเรียน ในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จ าลอง 
   2) ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
   3) ประเมินจากผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และ/หรือกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และการปฏิบัติงาน 
  3.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  3.1.3 เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.1.4 เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  3.1.5 มีค่านิยมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และควบคุมตนเองได้ 
  3.1.6 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  3.1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น ทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 3.2 ด้านความรู้ 
  3.2.1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ พ้ืนฐานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
  3.2.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน และความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของ
ประเทศและของโลก แล้ววางแผนป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
  3.2.3 มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก 
  3.2.4 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการวิจัย ตามกระบวนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพ และเพ่ือส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างสรรค์ โดย
ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชุมชน 
  3.3.2 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งการปฏิบัติงานและปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย 
  3.3.3 มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  3.4.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบในการท างานหรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
กัลยาณมิตร 
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  3.4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  3.4.4 มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  3.4.5 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3.4.6 มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
  3.4.7 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
  3.5.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
  3.5.3 สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  3.5.4 สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสาร ทั้งกับปัจเจกบุคคล
และกลุ่มชน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
  3.5.5 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 3.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  3.6.1 สามารถปฏิบัติอย่างมีทักษะในการวิจัย ตามกระบวนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6.2 สามารถปฏิบัติอย่างมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน และความ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศและของโลก แล้ววางแผนป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพ และส่งเสริม
ภาวะสุขภาพ 
  3.6.3 สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน และส่งเสริมภาวะสุขภาพชุมชนได้อย่างมี
ทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
หมวดวิชาสัมพันธ์                               
4955301 สุขภาพโลก                               
4955302 นโยบายและการวางแผน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                              

4955601 ชีวสถิติ                               
4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์                               
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน)                               

4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน                               
4965605 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัย

ด้านสุขภาพชุมชน 
                              

4966904 การสัมมนาการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ 
บูรณาการ 

                              

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน)                               

4965204 พฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ
ชุมชน 

                              

4965205 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                               
4965206 กระบวนการคิดเพื่อการ

พัฒนาสุขภาพ 
                              

                               

29 
มคอ. 2 



 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
4965207 กฎหมายเพื่อการพัฒนา

สุขภาพชุมชน 
                              

4965208 การพัฒนาสุขภาพจิต
ชุมชน 

                              

4965402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

                              

4965502 การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ 

                              

4965503 วัฒนธรรมกับการดูแล
สุขภาพ 

                              

4965504 ระบบประกันสุขภาพ                               

4966303 การพัฒนาภาวะผู้น าและ
พลังชุมชน 

                              

4966401 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม ่                               

4966402 การประยุกต์การแพทย์
แผนไทยในการสร้าง
สุขภาพ 

                              

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                               

4966905 วิทยานิพนธ์                               

4966906 การค้นคว้าอิสระ                               

                               

                               

30 
มคอ. 2 



 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
รายวิชาเสริม                               

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

                              

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

                              

รายวิชาเติมเต็ม                               

4901401 หลักและวิธีการสุขศึกษา                               
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very  Good) 3.50 
B ดี  (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง 
ไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  1.2.1 การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ 
การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P  (Pass) 
ไม่ผ่าน F  (Fail) 

  1.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ 
มีผลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 

 1.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 
  Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียน
ยกเลิกการเรียนรายวิชานั้นและให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
  W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนการสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
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  I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ นักศึกษาจะได้ 
“I” และต้องขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป 
  การเปลี่ยนระดบัคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1) กรณีที่นักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินจากคะแนนที่มีอยู่ หากไม่ส่งผล
ตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น “E” หรือ “F” 
   2) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ได้รับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินตามคะแนนที่มีอยู่ 
 
2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ตรวจสอบดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
 2.2 ประเมินแบบสอบของแต่ละรายวิชา 
 2.3 สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบสอบ โดยหลักการทางสถิติ 
 2.4 เปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบ) 
 
3. เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
 3.1 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร และข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
 3.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 3.3 นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก (2) ต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ส่วน
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ข ต้องสอบผ่านการท าโครงงานการค้นคว้าอิสระ ตามกระบวนการค้นคว้าอิสระด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ และผลงานโครงการค้นคว้าอิสระต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าประชุมในโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 1.2 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าประชุมในโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 1.3 ส าหรับคณาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ก าหนดให้เข้าประชุมในโครงการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา ซึ่งมีโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และท าความเ ข้าใจ
รายละเอียดของหลักสูตรเป็นพิเศษ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้คณาจารย์ของหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะ
การสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการและพัฒนางาน
ด้านการวิจัย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
  2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 พัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.2.2 พัฒนาคณาจารย์ด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 การบริหารหลักสูตร  
  การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
  1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
  1.1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
  1.1.3 ควบคุมแผนการศึกษา 
  1.1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
  1.1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  1.1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
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 1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
  1.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบแผนการเรียนและประชุม ก าหนดอาจารย์ผู้สอนตาม
ท าเนียบอาจารย์ผู้สอน และท าเนียบอาจารย์พิเศษในสัปดาห์ที่ 12 ของภาคเรียนก่อนหน้า 
  1.2.2 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์
และนักศึกษาปัจจุบัน ทุก ๆ 4 ปี และน าผลการติดตามหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร 
 1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
  ประเมินผลการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษาแล้วน าผลมาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  2.1.1 ค่าวัสดุ 
  2.1.2 ค่าครุภัณฑ์ 
  2.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ฯลฯ 
  2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ 
  2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 
   1) หนังสือ 
    (1) ภาษาไทย  5,203 รายการ 
    (2) ภาษาอังกฤษ  328 รายการ 
   2) วารสาร 
    (1) ภาษาไทย  37 รายการ 
    (2) ภาษาอังกฤษ  3 รายการ 
   3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 
    (1) กลุ่มสาขาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     - EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 
     - ABI/INFORM Complete 
     - Education Resources Information Center (ERIC) 
     - Education Resources Complete 
    (2) กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - ACM Digital Library 
     - Computer & Applied Science Computer 
     - American Chemical Society Journal (ACS) 
    (3) กลุ่มสหวิชา 
     - H.W.Wilson 
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     - Web of Science 
     - ProQuest Dissertation & Theses 
     - Academic Search Premier 
     - SciVerse  ScienceDirect 
     - SpringerLink – Journal 
    (4) ฐานข้อมูลไทยที่น่าสนใจ 
     - Business Source Premier 
     - MuseGloba 
     - IOP Science Extra 
     - Bu siness Expert Press 
     - BioOne 
     - Communication & Mass Madia Complete 
     - ProQuest Research Library 
     - eBrary 
    (5) ฐานข้อมูลเปิด 
     - Business Monitor 
     - สารานุกรมไทยส าหรับเอกชน 
     - ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
     - Wikipedia 
     - Encyclopedia Britannica Concise 
     - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 
     - ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 
     - ฐานข้อมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 
     - Bioline International 
     - BioMed Central the Open Access Publisher 
     - Chemistry Central 
     - arXir 
     - AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 
     - AGRIS 
     - NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 
     - The Encyclopedia of Earth , EOE 
     - Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 
     - Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
    (6) ฐานข้อมูลอื่น ๆ 
     - IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
     - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
     - ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
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  2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์การสอน จ านวน 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
2. เครื่องรับสัญญาณ Wireless 
3. คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 
4. โปรเจคเตอร์ 
5. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง 

5 ชุด 
1 เครื่อง 
5 เครื่อง 
2 เครื่อง 
1 ชุด 

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  2.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของหลักสูตรทุกป ี
  2.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อสื่อ ต ารา และวารสารในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อกรรมการ 
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
  2.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนเสนอส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการจัดหา 
  2.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
 
 
 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน  ผู้ใช้อย่าง
เป็นระบบ 
  2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผู้เรียน 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  3.2.1 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอน  
ในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียน  
การสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
  3.2.2 จัดให้มีการสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนประจ าปีทุกปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ผู้สอนทุกคนของหลักสูตร 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และหน่วยงาน
ของรัฐ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี
ประสบการณ์ตรง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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  3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และ
เสนอประวัติ และรายวิชาที่สอนต่อคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเพ่ือพิจารณา 
  3.3.2 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอประวัติและรายวิชาที่สอนต่อบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ือเสนอแต่งตั้งต่อไป 
  3.3.3 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  หลักสูตรจัดโครงการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสนับสนุนที่สังกัดคณะทุกคน 
ได้แก่ การอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ รวมถึงการส่งเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัย 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตร
ให้กับนักศึกษา 
  5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
  5.1.3 ในการด าเนินการที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อน โดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกคน เพ่ือบันทึกข้อมูลการให้
ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 มีการศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชน โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาก่อน
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเมื่อจะปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งนี้ก็ได้ศึกษาความเห็นต่อหลักสูตร ในประเด็นชื่อปริญญา และรายวิชา 
 6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกปีโดยส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
และเป็นจัดตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาน าผลการส ารวจมา
พิจารณาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตและการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน และเกณฑการประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ 
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- -    

  เกณฑ์ประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ผู้ สอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
  1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนใน
ระหว่างการสอนแต่ละรายวิชา 
  1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
  1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของคณะ
และมหาวิทยาลัย 
  1.2.2 คณะและมหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอน และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย 
เป็นต้น 
 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
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 2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนร่วมงาน 
แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 4.2 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2549 

------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายถึง   การจัดการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยให้มี
คณะกรรมการรับผิดชอบรายละเอียดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศ หรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
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หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ 
 7.1 ภาคปกติ ให้จัดการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลายและมหาวิทยาลัยอาจจะจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายได้ 
 7.2 ภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ข้อ 8 “หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  “ชั่วโมง”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิต มีดังนี้ 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3 การฝึกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพ  
 9.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
 9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพชั้นสูง 
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 9.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตร 
  10.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  10.2   ปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ  
   1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แผน ก(1)  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน ก(2) ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต 
   2) แผน ข เป็นแผนที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  10.3  ปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 
   1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ก) แบบ 1.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 1.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    ก) แบบ 2.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 2.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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 ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ก าหนดดังนี้ 
  11.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ส าหรับภาคปกติ  
และอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา ส าหรับภาคพิเศษ 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
   ก) ภาคปกติ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  แต่
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
   ข) ภาคพิเศษ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  
แต่ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
  11.3 หลักสูตรปริญญาเอก  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
   ก) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับ
ภาคพิเศษ 
   ข) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลา
การศึกษา  ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 18 ภาค
การศึกษาส าหรับภาคพิเศษ 
 

หมวด 2 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ 12 อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาสอน สอบและควบคุมการท าภาคนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานของนักศึกษา 
 12.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีดังนี้ 
  ก)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
  ข)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้น 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
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  12.1.1  ปริญญาโท 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   4)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   12.1.2 ปริญญาเอก 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
     ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    3) อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
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หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    4) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   12.1.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 12.1.1  และ  12.1.2 โดย
อนุโลม 
  12.2 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ) 
   ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบันการศึกษา อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมาย
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  12.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการท า
หน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
  12.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  12.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์
ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม 
  12.6 อาจารย์พิเศษ  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 12.1.1 ข้อ 12.1.2 และข้อ 12.1.3 
  12.7  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี  ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
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   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่  
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และต้องแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
   ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียงและ
ยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
  12.8 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  มีหน้าที่
แนะน าดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 

 ข้อ 13 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  มีหน้าที ่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ
ประมวลความรู้ 

 ข้อ 14 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

หมวด  3 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   15.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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   15.2 หลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4 หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 16 วิธีการรับสมัครผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
   16.1 การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจมี
การตรวจคุณสมบัติ  การสอบคัดเลือก  หรือการพิจารณาคัดเลือก  ทั้งนี้  การก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
   16.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนักศึกษาหรือนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น เป็น
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายว ิชาของมหาว ิทยาล ัยเพื ่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักส ูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได้  โดยต้องช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี 
   16.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  อาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้  แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ 15  และต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งต้อง
ช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  16.4 นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือน าหน่วยกิตมาเทียบโอนหรือน ามาเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ได้  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
    1)  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นจะต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
    2)  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
โดยไม่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเลย  นักศึกษาจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยด้วย  มิฉะนั้นนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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    3)  เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนศึกษารายวิชาได้
ประมวลผลการศึกษาเร ียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาแจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ ่งออกโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง     
    4)  การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วย 
  ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องไม่เกิน 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่รวมการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
  17.1  ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื ่อได้ขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว 
  17.2   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน าหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.3  ผู ้สมัครเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องมารายงานตัวต่อ
มหาวิทยาลัย  ภายใน  7 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดให้มารายงานตัว 
  17.4  ผู ้สมัครที ่ได้ร ับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา  ใน หลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาใดและระบบการศึกษาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาหรือระบบ
การศึกษานั้น 
  17.5   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งวิชาเอกหรือสาขาวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้  แต่นักศึกษาที่
ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาอ่ืน
ในภาคพิเศษได้ 

 ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
  18.1   สภาพนักศึกษา  แบ่งเป็น  2  สภาพ ดังนี้ 
    1)  นักศึกษาภาคปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.1 
    2)  นักศึกษาภาคพิเศษ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.2 
  18.2   สภาพการรับเข้าศึกษา  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
     1)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของระดับบัณฑิตศึกษา 
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     2)  นักศึกษาทดลองศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น
เฉพาะคราว 
  18.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
     1)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
     2)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษไปเป็นนักศึกษาภาคปกติได้  
โดยจะต้องสอบเข้าได้ตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
     3)  นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  และแต่ละรายวิชาได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 

 ข้อ 19 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
   19.1 การยกเว้นรายวิชา 
    1)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  อาจขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรเดียวกันที่ได้ศึกษามาแล้วเพ่ือนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ซึ่งรายวิชาที่ขอยกเว้นต้อง
เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชาที่ขอยกเว้นต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่ศึกษา ทั้งนี้ รายวิชา
ที่ขอยกเว้นจะต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B  (3.00) 
    2)  ในกรณีของผู้ที่ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน สามารถเทียบโอนโดยการยกเว้นหน่วยกิตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
    3) การยกเว้นรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   19.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
    1)  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  เพ่ือยกเว้นรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
    2)  การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรองและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
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  20.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องได้ร ับการอนุมัต ิจากบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15.1  ข้อ 15.2  ข้อ 15.3 และข้อ 15.4 
     2)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา 
     3)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 

 
หมวด  4 

การลงทะเบียน 
 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  21.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
ภาคการศึกษานั้น  โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  21.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะ 
ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี 
  21.5 นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  21.6 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาด าเนินการได้เมื ่อเสนอชื ่อเรื ่องและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  ทั้งนี้  การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะด าเนินการได้เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น 
  21.7 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
    21.7.1   นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา
ตามสภาพนักศึกษา ดังนี้ 
       ก) นักศึกษาภาคปกติ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
       ข) นักศึกษาภาคพิเศษ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
       ค) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อาจแยกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศึกษาหรือจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาเดียวกันก็ได้  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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    21.7.2   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  21.7.1  ก)  และข้อ 21.7.1  ข)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  21.8   ในกรณีที่มีความจ าเป็น  บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หล ักส ูตร  ทั ้งนี ้  น ักศ ึกษาต ้องช าระเง ินค ่าลงทะเบ ียน เร ียนรายว ิชานั ้น เช ่น เด ียวก ับน ักศ ึกษา  
ภาคพิเศษ และนักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติได้  โดยช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในอัตราภาคพิเศษ 
  21.9   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นักศึกษาจะลงทะเบียน
รายวิชาได้โดยไม่นับหน่วยกิต  โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 23 การขอถอน  ขอเพ่ิม  และขอยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การขอเพ่ิมและถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
  23.2 การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์และจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นอักษร W 

 ข้อ 24 การรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนดแต่ท าวิทยานิพนธ์ยัง  
ไม่เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษา 

 ข้อ 25 การลาพักการศึกษา 
  25.1 นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว  ไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องลาพักการศึกษา
หรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้  ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
   2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
   3)  ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย  จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้ 
   4)  เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  25.2 การลาพักการศึกษา  กระท าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  ถ้าจ าเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ให้นับ
ระยะเวลาลาพักการเรียนเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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  25.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษา 

 ข้อ 26 การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  26.1 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  26.2 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 21.3 
   2)  เมื่อพ้นก าหนดเวลา  1  ภาคการศึกษาแล้ว  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  
ตามข้อ 24 
   3)  ขาดคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ตามข้อ 15 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4)  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 18.2.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาแรก
ต่ ากว่า 3.00 
   5)  ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 11 
   6)  หมดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   7)  สอบประมวลความรู้ในแต่ละหมวด 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   8)  สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   9)  ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ออก  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 27 การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยื่นค าร้องขอสิทธิ์สอบพร้อม
หลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียน  โดยยื่นที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
ปลายภาค 
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 ข้อ 28 ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
  28.1  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very  Good) 3.50 
B ดี  (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
  28.2   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   1) การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P  (Pass) 
ไม่ผ่าน F  (Fail) 

   2) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การประเมิน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
ทั้งฉบับ มผีลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 

  28.3  สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
   Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการ
เรียนรายวิชานั้นและให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อน
การสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   
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   I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน 
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ นักศึกษา
จะได ้“I” และต้องขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   
 การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  กรณทีีน่ักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์  ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่ก าหนด  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินจากคะแนนที่มีอยู่ หากไม่ส่งผล
ตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น  “E”  หรือ  “F” 
   2)  กรณีที่นักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายในวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ได้รับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินตามคะแนนที่มีอยู่ 
 ข้อ 29 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  29.1 การนับจ านวนหน่วยกิต  เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีระดับคะแนน  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้  ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  29.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  29.3 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น  
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I  เท่านั้น 

 ข้อ 30 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเฉพาะด้านและสอบได้ต่ ากว่า B หรือเรียนรายวิชาเลือก หรือรายวิชา
สัมพันธ์และสอบได้ต่ ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ   แต่อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนั
ที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนจะลงทะเบียน 

 ข้อ  31 การทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบให้
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  โดยมีแนวทางการพิจารณา
โทษดังต่อไปนี้ 
  31.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  “E”  หรือ  “F” ใน
รายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
  31.2 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ  ให้ลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต 
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  31.3 ถ้านักศึกษากระท าหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 
  31.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้น  ทั้งนี้  ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  31.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  32.1   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข  หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่หลักสูตร
ก าหนดให้สอบประมวลความรู้  จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (1) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือรับปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  32.2 การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 33 การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
   การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 34 การส าเร็จการศึกษา 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  34.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  34.2 ปริญญาโท 
   1)  แผน ก  (1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที ่มหาวิทยาลัยแต่งตั ้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้ร ับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการ  
หรือเสนอต่อประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
   2)  แผน ก  แบบ  ก (2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
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   3) แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  34.3 ปริญญาเอก 
   1)  แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอ
ท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   2)  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 
1 ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการ
ตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ข้อ 35 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 
 35.1 ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 35.2   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1)  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
  2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 34 
  3)  ไมม่ีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
  4)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 35.3 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตร 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 36 ส าหรับเกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 12 ของข้อบังคับนี้ ในกรณีที่
เป็นหลักสูตรเดิมซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จะมีผลบังคับใช้ สามารถใช้เกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับ
บัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับเดิมจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

 

   (นายอรัญ   ธรรมโน) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  63  
 

 

มคอ.2 

สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

รายการ ความคิดเห็น 
1.  ชื่อหลักสูตร เหมาะสมดี 
2.  ชื่อปริญญา เหมาะสมดี 
3.  ปรัชญา ควรปรับปรุงเปลี่ยนจาก “ระดับสากล” เป็น “ระดับภูมิภาค” 
4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ข้อ 2 เป็นดังนี้ 

“มีความรู้ความเข้าใจระบบชุมชน และสามารถวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค” 
ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ ข้อ 4 เป็นดังนี้ 
“มีความสามารถในการประเมินวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผน จัดการ
กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนได้อย่างเหมาะสม” 
และควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ ข้อ 5 เป็นดังนี้ 
“มีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้” 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มข้อความ ข้อ 3 ดังนี้ 
“ผู้ที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ
หลักสูตร” 

6.  โครงสร้างหลักสูตร กรรมการยกร่างเหมาะสมดี 
7.  หมวดวิชาสัมพันธ ์ ภาพรวมกรรมการยกร่างก าหนดให้เรียน 4 รายวิชา เหมาะสมดี แต่ควร

ปรับปรุงบางประการดังนี้ 
1) เปลี่ยนชื่อรายวิชา “โลกาภิวัฒน์กับสุขภาพ” เป็น “สุขภาพโลก” 
2) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์ เป็น 

“หลักการพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบการศึกษาทาง
วิทยาการระบาด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด และ
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด เช่น การส ารวจและวินิจฉัย
สภาวะสุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและติดตามก ากับ 
เป็นต้น ศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิง
พรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดเชิงปฎิบัติการ 
และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้นวิทยาการระบาดเพื่อการจัดการ
สุขภาพชุมชน” 

3) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาชีวสถิติเป็น “ลักษณะของข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแจกแจงและการกระจายของข้อมูล
ทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิง
พารามิเตอร์ เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และ
การพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข” 

8. หมวดวิชาเฉพาะดา้น ภาพรวมกรรมการยกร่างก าหนดให้ แผน ก(2) เรียนรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แผน ข เรียนรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต รวมถึงจ านวนรายวิชาและสาระของวิชา
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รายการ ความคิดเห็น 
เหมาะสมดีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก แต่ควรปรับปรุงบางประการดังนี้ 

1) เปลี่ยนชื่อรายวิชา “การศึกษาชุมชนและระบบสุขภาพเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพ” เป็น “การศึกษาสุขภาพชุมชน” 

2) เปลี่ยนชื่อรายวิชา “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขชุมชน” เป็น 
“เศรษฐศาสตร์สุขภาพ” 

3) เปลี่ยนชื่อรายวิชา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน” เป็น “กฎหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” 

4) เปลี่ยนชื่อรายวิชา “วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ” เป็น 
“วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ” 

5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาการศึกษาสุขภาพชุมชนเป็น “หลักการ 
แนวคิด และทฤษฏีที่ส าคัญเก่ียวกับระบบชมุชนทุกระดับ การพัฒนาชุมชน 
และระบบสุขภาพชุมชน ความเชื่อมโยงของตัวก าหนดสุขภาพต่อสุขภาพ
ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสังเคราะห์รูปแบบ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชมุชน และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยสุขภาพ
ชุมชน” 

6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชากระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 
เป็น “ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด ปรัชญาของสุขภาพ 
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพ การทบทวนองค์ความรู้ การน าทฤษฎี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ แนว
ทางการพัฒนาความคิดของบุคคลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน การเสนอ
รูปแบบการน าความรู้เกี่ยวกับการคิดไปใช้พัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ในสภาพที่เป็นจริง” 

7) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพเป็น 
“แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ในการดูแลสุขภาพชุมชน 
การแพทย์พหุลักษณ์ กระบวนการแสวงหาบริการและบริบาลสุขภาพ 
กระบวนการศึกษาด้านมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพด้วย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

8) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาระบบประกันสุขภาพเป็น “แนวคิดการ
ประกันสุขภาพ ระบบและรูปแบบการประกันสุขภาพของต่างประเทศและ
ประเทศไทย การคุ้มครองสุขภาพด้วยระบบประกัน ระบบประกันสุขภาพ
แบบต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ ผู้มีสิทธิ ผู้ซื้อบริการ และ
องค์กรที่ก ากับการประกัน การจัดองค์กรบริหารระบบประกันสุขภาพ การ
วิเคราะห์และประเมินการประกันสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ” 

9) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็น 
“ความจ าเป็นของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หลักการ วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิค
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” 
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รายการ ความคิดเห็น 
10)  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาการพัฒนาภาวะผู้น าและพลังชุมชน

เป็น “การจัดการสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น า (Health Management 
and Leadership Development) : เน้นเรื่องธรรมาภิบาลของผู้น า, การ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการสุขภาพ (evidence base) การสร้าง
เสริมพลังและการพัฒนาชุมชน (Empowerment and Community 
Development) : เน้นการสร้างเครือข่าย และการสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

สาระส าคัญ หลักสูตร พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลการปรับปรุง 
ปรัชญาหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาพของ
ชุมชนแบบองค์รวม โดยเน้นการบูรณาการและ
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 

เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็น
ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยเน้นการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วม 

เพื่อให้ทันสมัยกับการที่
ประเทศไทยรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาค
อาเซียน และสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่วิพากษ์หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ท่ีมีความรู้
ความสามารถและคณุลักษณะดังนี้ 
1  มีความรู้ความเข้าใจระบบชุมชนทุกระดับ 
2  มีความคิดริเริ่มและความสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ต่าง ๆ กับระบบชุมชน เพื่อการ
พัฒนาสุขภาพอย่างบูรณาการ 
3  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวางแผน จัดการกับสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
4  มีความตระหนักถึงค่านิยมและพฤติกรรมใน
ครรลองชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
5  มีจริยธรรม  พฤติกรรมสุขภาพและครรลอง
ชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน โดยเน้น
แบบอย่างความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดที่จะช่วยเหลือ

เพื่อผลิตบัณฑติสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
สาธารณสุขชุมชน ที่มีคณุลักษณะดังนี้ 
1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของชุมชน และมีวิถี ชีวิตเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
2  มีความรู้ความเข้าใจระบบชุมชน และสามารถวิจัยแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
ภูมิภาค 
3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถประยุกต์องค์
ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่าง
บูรณาการ 
4.  มีความสามารถในการประเมินวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วางแผน จัดการกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 
5.  มีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
หลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ และ
ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิที่
วิพากษ์หลักสูตร 
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สังคม และมีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
2.  ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้าน
สุขภาพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 
2.  ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านสุขภาพมาไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
3.  ผู้ที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติข้อ 1. และ 2. ให้อยู่ในดุลพินิจของ
กรรมการหลักสูตร 

เพื่อป้องกันปัญหาผู้สมัครเข้า
ศึกษาขาดคุณสมบตัิ และ
สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์
หลักสตูร 

โครงสร้างหลักสูตร 1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต ทั้งแผน ก(2) 
และ แผน ข 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
    แผน ก(2) ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต 

บังคับ 15 หน่วยกิต 
เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

    แผน ข ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
บังคับ 12 หน่วยกิต 

      เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต ท้ังแผน ก(2) และ แผน ข 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
    แผน ก(2) ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต 

บังคับ 9 หน่วยกิต 
เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

    แผน ข ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
บังคับ 9 หน่วยกิต 

      เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
หลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ และ
ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่มีรายวิชา 4955301 สุขภาพโลก   3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 4955301 สุขภาพโลก   3(3-0-6) เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
หลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ และ
ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับรายวิชา 4965306 ตัวก าหนดและ
แนวโน้มปัญหาสุขภาพ   3(3-0-6 

น าค าอธิบายรายวิชาไปหลอมรวมในค าอธิบายรายวิชา 
4955301 สุขภาพโลก   3(3-0-6) 

เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตร
ยังคงเรียนไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต เหมือนเดมิ 
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ช่ือวิชา 1.  การศึกษาชุมชนและระบบสุขภาพเพื่อการ

พัฒนาสุขภาพ 
2.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขชุมชน 
3.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 
4.  วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ 

1. การศึกษาสุขภาพชุมชน 
 
2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
3.กฎหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
4. วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 

เพื่อความเหมาะสมท่ีทันสมยั 
และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิที่
วิพากษ์หลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา 1.  ไม่มีรายวิชา 4955301 สุขภาพโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายวิชา 4955301 สุขภาพโลก 
     หลักการเบื้องต้นของสุขภาพโลก ได้แก่ การวัดสถานะ
สุขภาพ ตัวก าหนดสุขภาพ ความเช่ือมโยงระหว่างสุขภาพกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการวิเคราะห์เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ สุขภาพกับสังคม ได้แก่ หลักการพื้นฐาน
ของสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรมการวิจัยและการตัดสินใจ
ทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาพระดับโลก บริการสุขภาพ
และระบบสาธารณสุข ได้แก่ องค์กรและหน้าที่ของระบบ
สุขภาพในประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนา รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างการบริการสุขภาพกับการสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพที่ท้าทาย วัฒนธรรมกับสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการปฏิบัติงานบริการ
สุขภาพ และระบบสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ภาระการป่วยและการตาย ได้แก่ แนวทางการลดการ
ป่วยและการตาย รวมทั้งการประเมินภาระโรค การวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ แนวทางการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ข้ามพรมแดน หรือความร่วมมือเพื่อความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับมือกับปัญหาสุขภาพจากภัยพิบัติ

เพื่อความเหมาะสมท่ีทันสมยั 
และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิที่
วิพากษ์หลักสูตร 
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2.  รายวิชา 4955306 นโยบายและการวางแผน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
สาธารณสุข นโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ หลักการ
การก าหนดนโยบาย หลักการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์  ฝึกปฏิบัติแบบจ าลองก าหนด
นโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
3.  รายวิชา 4955604 ชีวสถิติ 
    ศึกษาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทางสาธารณสุข 
วิธีวิ เคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติแบบพาราเมตริก 
และนันพาราเมตริก โดยเน้นสถิติแบบนันพารา
เมตริก การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแจกแจงและการกระจายข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูลทางสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ 
การอ่าน แปลผล และวิเคราะห์สถิติชีพและสถิติ
อื่นๆ ทางสาธารณสุข 
 
4.  รายวิชา 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
    รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด 

ต่าง ๆ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น รวมถึง
ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ของประชากร 
 
2.  รายวิชา 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
    นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ระบบหลักประกันสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ หลักการการก าหนดนโยบาย หลักการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ 
 
 
 
3.  รายวิชา 4955604 ชีวสถิติ 
    ลักษณะของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูล การแจกแจงและการกระจายของข้อมูลทางสาธารณสุข 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามเิตอร ์
เช่น การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
การพยากรณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปลผลทางสาธารณสุข 
 
 
 
4.  รายวิชา 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
    หลักการพื้นฐาน ตัวช้ีวัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบ
การศึกษาทางวิทยาการระบาด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทาง

 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
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สาระส าคัญ หลักสูตร พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลการปรับปรุง 
และวิธีการที่ ใ ช้ในการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด เช่น การส ารวจและวินิจฉัยสภาวะ
สุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
และติดตามก ากับ เป็นต้น ศึกษาหลักการ 
แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิง
พรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์หา
สาเหตุ วิทยาการระบาดเชิงปฎิบัติการหรือเชิง
การทดลอง และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้น
วิทยาการระบาดสังคม 
 
5.  รายวิชา 4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 
    ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฏี
ที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบชุมชนทุกระดับ และการ
พัฒนาชุมชน ศึกษาวิเคราะห์ระบบสุขภาพ 
ความเช่ือมโยงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ แนวคิด เกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
สุขภาพ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน การ
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่มี
ความร่วมมือขององค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ 
องค์กรการศึกษา และองค์กรศาสนา เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

วิทยาการระบาด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด เช่น การส ารวจและวินิจฉัยสภาวะสุขภาพในชุมชน 
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและติดตามก ากับ เป็นต้น 
ศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิง
พรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดเชิง
ปฎิบัติการ และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้นวิทยาการ
ระบาดเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน 
 
 
 
5.  รายวิชา 4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน 
    หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมชนทุก
ระดับ การพัฒนาชุมชน และระบบสุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ความเช่ือมโยงของตัวก าหนด
สุขภาพต่อสุขภาพชุมชน จริยธรรมในการปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชน การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน
โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
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สาระส าคัญ หลักสูตร พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลการปรับปรุง 
6.  รายวิชา 4965502 กระบวนการคิดเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน 
    ทฤษฎี หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการคิด 
กรอบความคิดของการคดิ กระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาสุขภาพ การน าทฤษฎเีกี่ยวกับการคิดไป
ใช้ในการพัฒนาสุขภาพ แนวทางการพัฒนา
ความคิดของบุคคลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
การเสนอรูปแบบการน าความรูเ้กีย่วกับการคิด
ไปใช้พัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนในสภาพท่ี
เป็นจริง 
 
7.  รายวิชา 4965207 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
    ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และสาระ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย 
สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสุข ทั้งกฎหมาย
ระดับชาติและท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบังคับ
ใ ช้ กฎหมาย  เพื่ อ น า ม า เ ป็ นหลั ก ในกา ร
ปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
 
 

6.  รายวิชา 4965502 กระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 
    ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด ปรัชญาของ
สุขภาพ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพ การทบทวนองค์
ความรู้ การน าทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดไปใช้
ในการพัฒนาสุขภาพ แนวทางการพัฒนาความคิดของบุคคล
เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน การเสนอรูปแบบการน าความรู้
เกี่ยวกับการคิดไปใช้พัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนในสภาพที่
เป็นจริง 
 
 
7.  รายวิชา 4965207 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
    หลักการ แนวคิด และสาระของรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
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สาระส าคัญ หลักสูตร พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลการปรับปรุง 
8.  ไม่มีรายวิชา 4965502 การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ 
 
 
 
 
9.  รายวิชา 4965503 วัฒนธรรมพื้นบ้านกับ
การดูแลสุขภาพ 
    ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองในสภาวะปกติโดยทั่วไป การ
ดูแลสุขภาพตนเองตามการพัฒนาการ และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะที่มีการเบี่ยงเบน
ของสุขภาพ ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง ทั้ งด้ านแนวคิด  ความเ ช่ือ 
ปรัชญา พิธีกรรมทางศาสนากับสุขภาพ รวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สุขภาพ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ศึกษาดูงานนอกสถานที่  และศึกษา
วัฒนธรรมพื้ นบ้ าน เป็นร ายกรณี  โ ดย ใ ช้
กระบวนการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา 
 
 
 
 
 

8.  รายวิชา 4965502 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ  หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ การเขียนรายงาน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน 
 
9.  รายวิชา 4965503 วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 
    แนวคิด ความเช่ือ ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ในการดูแล
สุขภาพชุมชน การแพทย์พหุลักษณ์ กระบวนการแสวงหา
บริ ก ารและบริ บาลสุ ขภาพ กระบวนการศึ กษาด้ า น
มานุษยวิทยาเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิรายวิชาให้เนื้อหา
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 
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10.  ไม่มีรายวิชา 4965504 ระบบประกันสุขภาพ 
 

10.  รายวิชา 4965504 ระบบประกันสุขภาพ 
    แนวคิดการประกันสุขภาพ ระบบและรูปแบบการประกัน
สุขภาพของต่างประเทศและประเทศไทย การคุ้มครองสุขภาพ
ด้วยระบบประกัน ระบบประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ สิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ให้บริการ ผู้มีสิทธิ ผู้ซื้อบริการ และองค์กรที่ก ากับ
การประกัน การจัดองค์กรบริหารระบบประกันสุขภาพ การ
วิเคราะห์และประเมินการประกันสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ 

เพิ่มเตมิรายวิชาให้เนื้อหา
ทันสมัย 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที ่๓๗๒๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
------------------------ 

 
 ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 
 ๑.  รศ.ชาญชัย  เรืองขจร  ประธานกรรมการ 
 ๒.  รศ.อมรรัตน์  แมกไม้รักษา  กรรมการ 
 ๓.  อ.วรพล  หนูนุ่น   กรรมการ 
 ๔.  ดร.ยุทธพงศ์  หลี้ยา   กรรมการ 
 ๕.  นพ.ยอห์น  จิระนคร   กรรมการ 
 ๖.  นายวัฒนชัย  ไชยจิตต์   กรรมการ 
 ๗.  รศ.ทิพย์วัลย์  เรืองขจร  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของราชการต่อไป 

 สั่ง  ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
ที ่๓๘๐๕/๒๕๕5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตร 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

---------------------------- 
 ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ รองอธิการบดี (อ.พินิจ  ด ารงเลาหพันธ์)  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ รองอธิการบดี (ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช)  กรรมการ 
  ๑.๔ รองอธิการบดี (ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์)  กรรมการ 
  ๑.๕ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี)  กรรมการ 
  ๑.๖ รองอธิการบดี (อ.บรรจง  ทองสร้าง)  กรรมการ 
  ๑.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.สุรชัย  ฉายศิริพันธ์)  กรรมการ 
  ๑.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด)  กรรมการ 
  ๑.๙ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
  ๑.๑๐  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
  ๑.๑๑  คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
  ๑.๑๒  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๒.๑ กรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมคิดเห็นศิษย์เก่ำ 
ศิษย์ปัจจุบัน ตัวแทนผู้ประกอบกำร และผู้เกี่ยวข้อง 
   ๒.๑.๑ รศ.ชาญชัย เรืองขจร  ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒ รศ.อมรรัตน์ แมกไม้รักษา  กรรมการ 
   ๒.๑.๓ อ.วรพล หนูนุ่น  กรรมการ 
   ๒.๑.๔ ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา  กรรมการ 
   ๒.๑.๕ นพ.ยอห์น จิระนคร  กรรมการ 
   ๒.๑.๕ นายวัฒนชัย ไชยจิตต์  กรรมการ 
   ๒.๑.๗ รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร  กรรมการและเลขานุการ 
   2.1.8 น.ส.รสสุคนธ ์ ราชแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้ำที่  ด าเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยประชุมในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  ๒๕๕5 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.2 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมคิดเห็นศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน 
ตัวแทนผู้ประกอบกำร และผู้เกี่ยวข้อง 
   2.2.1 ตัวแทนศิษย์เก่า 
    1) น.ส.วารุจี จุลนวล 
    2) นางศุภัศร์มา ยี่สุ่นศรี 
    3) นายประภาส ข ามาก 
   2.2.2 ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน 
    1) นางธิฌาณ ี อนุการ 
    2) นายสฐากูร มหาวิจิตร 
    3) พ.จ.อ.ยุทธิชัย คุ่มเคี่ยม 
   2.2.3 ตัวแทนผู้ประกอบการ 
    1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
    2) สาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 
    3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   2.2.4 ตัวแทนอาจารย์ 
    1) ดร.นพ.สวิช ธรรมปาโล 
    2) ผศ.สุเทพ ทิพย์ธารา 
    3) ผศ.นิรัตน์ จรจติร 
   หน้ำที่  ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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  2.3 กรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยก
ร่ำงหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 
   2.3.1 รศ.ชาญชัย เรืองขจร ประธานกรรมการ 
   2.3.2 รศ.อมรรัตน์ แมกไม้รักษา กรรมการ 
   2.3.3 อ.วรพล หนูนุ่น กรรมการ 
   2.3.4 ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา กรรมการ 
   2.3.5 นพ.ยอห์น จิระนคร กรรมการ 
   2.3.6 นายวัฒนชัย ไชยจิตต์ กรรมการ 
   2.3.7 รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร กรรมการ 
   2.3.8 น.ส.รสสุคนธ์ ราชแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
   หน้ำที ่ ด าเนินการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นฯ 
แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) โดยด าเนินการประชุมในระหว่างวันที่ 30 – 31 
ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-202) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.๔ กรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมที่ 3 สัมมนำเพื่อวิพำกษ์หลักสูตร 
   2.3.1 กรรมการด าเนินการ 
    1) รศ.ชาญชัย เรืองขจร  ประธานกรรมการ 
    2) รศ.อมรรัตน์ แมกไม้รักษา  กรรมการ 
    3) อ.วรพล หนูนุ่น  กรรมการ 
    4) ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา  กรรมการ 
    5) นพ.ยอห์น จิระนคร  กรรมการ 
    6) นายวัฒนชัย ไชยจิตต์  กรรมการ 
    7) รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร  กรรมการและเลขานุการ 
    8) น.ส.รสสุคนธ์ ราชแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้ำที ่ ด าเนินการสัมมนาเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรฯ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-202) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   2.3.2 วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิพากษ์หลักสูตร 
    1) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
    2) ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
    3) รศ.ดร.มานพ คณะโต 
   หน้ำที ่ ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรใน
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-202) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.๕ กรรมกำรฝ่ำยเอกสำรและรับลงทะเบียน 
   2.4.1 อ.วรพล  หนูนุ่น ประธานกรรมการ 
   2.4.2 นางฐาณิชญาณ ์ ศรีทอง กรรมการ 
   2.4.3 นางพิชญาภา สังข์ทอง กรรมการ 
   2.4.4 น.ส.รสสุคนธ์ ราชแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
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   หน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสารการประชุม รับลงทะเบียน และด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าโครงการ 
  2.๖ กรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
   2.5.1 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ประธานกรรมการ 
   2.5.2 น.ส.ศศิธร ธรรมรัต กรรมการ 
   2.5.3 นางอารี  ไหมเหลือง กรรมการ 
   2.5.4 นางฉิว  หลิ่มชู กรรมการ 
   2.5.5 น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร กรรมการและเลขานุการ 
   หน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าโครงการ และบันทึกภาพกิจกรรม 
  2.๗ กรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   2.6.1 ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา ประธานกรรมการ 
   2.6.2 นางอารี  ไหมเหลือง กรรมการ 
   2.6.3 นางฉิว  หลิ่มชู กรรมการ 
   2.6.4 นางฐาณิชญาณ ์ ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ 

 ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป  ทั้งนี้โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕6 แผนงาน
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดรายจ่ายอื่น 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก จ 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

รองศาสตราจารย์ชาญชัย  เรืองขจร 
 

1. ประวัติทางการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา 
ปริญญาโท ค.ม. (พลศึกษา) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1  งานเขียน 

 2.1.1 ชาญชัย เรืองขจร. (2526). วิชาพลศึกษาชั้นความรู้พื้นฐานส าหรับครู . สงขลา: 
วิทยาลัยครูสงขลา. 
 2.1.2 ชาญชัย เรืองขจร. (2534). เอกสารประกอบการสอน “ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ”. 
สงขลา: วิทยาลัยครูสงขลา. 
 2.1.3 ชาญชัย เรืองขจร. (2542). วิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6. สงขลา: สถาบัน
ราชภัฏสงขลา. 
 2.1.4 ชาญชัย เรืองขจร. (2542). คู่มือการปฐมพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 4. สงขลา: ไทย
วัฒนาการพิมพ์. 

 2.1.5 ชาญชัย เรืองขจร. (2543). การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน. ดวงแก้ว, 21(1), 15 – 20. 
 2.1.6 ชาญชัย เรืองขจร. (2543). เอกสารค าสอน “หลักและวิธีการสุขศึกษา”. สงขลา: 
สถาบันราชภัฏสงขลา. 

 2.1.7 ชาญชัย เรืองขจร. (2543). การวิจัยทางสาธารณสุข. สงขลา: เลิศวิถีการพิมพ์. 
 2.1.8 ชาญชัย เรืองขจร. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน. สงขลา: เทมการพิมพ์. 
 2.1.9 ชาญชัย เรืองขจร. (2553). Reproductive Health. สงขลา: เทมการพิมพ์. 
 2.1.10 ชาญชัย เรืองขจร. (2553). สถิติเพื่อการวิจัย เล่ม 1. สงขลา: เทมการพิมพ์. 
 2.1.11 ชาญชัย เรืองขจร. (2554). วิทยาการวิจัย. สงขลา: เทมการพิมพ์. 

 2.1.12 ชาญชัย เรืองขจร. (2554). หลักและวิธีการสุขศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. สงขลา: เทม
การพิมพ์. 

 
2.2  งานวิจัย 

 2.2.1 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการใช้สารเสพติดของนักเรียนและนักศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล”  เผยแพร่ พ.ศ. 2529 
 2.2.2 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัญหายาเสพติดในจังหวัด
สงขลา ประจ าปี 2534”  เผยแพร่ พ.ศ. 2534 



  83  
 

 

มคอ.2 

 2.2.3 ผู้วิจัยเรื่อง “จรรยาบรรณของบุคคลในอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เผยแพร่ พ.ศ. 
2541 
 2.2.4 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้สอนเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา: พ้ืนที่เป้าหมายส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดประจ าปีงบประมาณ 2540” เผยแพร่ พ.ศ. 2541 
 2.2.5 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “บทบาทหญิงชายด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อการบริการสาธารณสุขในชาวไทยมุสลิมจังหวัดสงขลา” เผยแพร่ พ.ศ. 2544 
 2.2.6 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
การสมรสของวัยรุ่น”  เผยแพร่ พ.ศ. 2549 
 2.2.7 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการเรียนและสัมฤทธิผลการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาที่จัดสอนแบบรวมกลุ่มนักศึกษาหลายห้องเรียนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
เผยแพร่ พ.ศ. 2550 
 2.2.8 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “ความรู้ การปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลาและสตูล” เผยแพร่ พ.ศ. 2552 
 2.2.9 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “การแพร่ระบาดของกระท่อมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส” เผยแพร่ พ.ศ. 2555 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ดร.ยุทธพงศ์  หลี้ยา 
 

1. ประวัติทางการศึกษา 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2.2.1 Leeya, Y., Mulvany, M.J., Queiroz, E.F., Marston, A., Hostettmann, K. and 
Jansakul, C. 2010. Hypotensive activity of an n-butanol extract and their purified 
compounds from leaves of Phyllanthus acidus (L.) Skeels in rats. European Journal of 
Pharmacology. 649: 301-313.  
 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
   - 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ดร.จีรพัชร์  พลอยนิลเพชร 
 

1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 
 

 2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 2.1.1 Saekoo, J.,Dechsukum, C. and Itharat, A. 2005. The study on molecular 

mechanism against human cancer cells of extracts from Hua-Khao-Yen 
(Poster presentation). The 1st International conference on natural 
products for health and beauty.October 17-21, 2005, Mahasarakarm, 
Thailand. 

2.1.2 Itharat, A., Saekoo, J. and Dechsukum, C. 2008. Molecular cytotoxic 
mechanism of Dioscorealide B on human breast cancer cells (Poster 
presentation). 7 th Joint Meeting of the Association Francophone 
pour I’Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie (AFERP), 
American Society of Pharmacognosy (ASP), Society for Medicinal Plant 
Research (GA), Phytochemical Society of Europe (PSE), and 
SocietaItaliana di Fitochimica (SIF). August 3-8, 2008. Athens, Greece. 

 2.1.3 Saekoo, J., Dechsukum, C., Itharat A. and Graidist, P. 2008, Anticancer Effect 
Of Dioscorealide B On Human Breast Cancer Cell Line (MCF – 7) (Oral 
presentation). The 34th Congress on Science and Technology of 
Thailand.October 31-November 2, 2008, Bangkok, Thailand. 

 2.1.4 Saekoo, J., Dechsukum, C., Itharat, A. and Graidist, P. 2008. Cytotoxic 
activity and Mechnism of Action of Dioscorealide B in Human Breast 
Cancer Cell Line (MCF – 7) (Poster presentation).The 2nd International 
Conference on Natural Products for Health and Beauty.December 17 
– 19, 2008, Phayao, Thailand. 

 2.1.5 Graidist, P., Saekoo, J., Dechsukum, D. and Fujise, K. 2009. Function of 
Novel Truncated WT1 and Full Length WT1 in Breast Cancer Cells 
(MCF – 7)(Poster presentation). A 36 – year journey of success in 
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quality and excellence. Faculty of Medicine, Prince of Songkla 
University. August 5 – 7, 2009, Songkhla, Thailand, 

 
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 3.2.1 Saekoo, J., Graidist, P., Leeanansaksiri, W., Dechsukum, C. and Itharat, A. 
2010. Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua – Khao 
– Yen induces apoptosis in MCF – 7 human breast cancer cells via 
the modulation of Bax, Bak and Bcl – 2 protein expression. Natural 
Product Communications.5: 1921 – 6. 

 3.2.2 Saekoo, J., Decksukum, C., Graidist, P. and Itharat, A. 2010. Cytotoxic effect 
and its mechanism of dioscorealide B from Dioscoreamembranacea 
against breast cancer cells.J Med Assoc Thai.Suppl 7: 277 – 82. 

 3.2.3 Graidist, P., Nawakhanitworakul, R., Saekoo, J., Dechsukhum, C. and Fujise, 
K. 2010. Anti – apoptotic function of T–KTS+, T-KTS-, WT1+/+ and 
WT1+/- isoforms in breast cancer.Asian Biomedicine. 4: 711 – 720. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87  
 

 

มคอ.2 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

รองศาสตราจารย์อมรรัตน์ แมกไม้รักษา 
 

1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี กศ.บ. สาขาวิชาสถิติ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒ บางแสน 
 ปริญญาโท พบ.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 
 

 2.1 งานเขียน 
  2.1.1 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2543). หลักสถิต.ิ สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา. 
  2.1.2 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2548). สถิติธุรกิจ. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
  2.1.3 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2545). สถิติวิเคราะห์ 1. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
  2.1.4 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2549). สถิติวิเคราะห์ 2. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 2.1.5 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2549). เทคนิคการชักตัวอย่าง. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 
 2.1.6 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2550). สถิติไม่อิงพารามิเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 
 2.1.7 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2553). การวิเคราะห์การถดถอย. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 
 2.1.8 อมรรัตน์  แมกไม้รักษา. (2555). คณิตศาสตร์พื้นฐาน. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

 2.2 งานวิจัย 
 2.2.1 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเกาะยอ” 
เผยแพร่ พ.ศ. 2548 
 2.2.2 ผู้วิจัยเรื่อง “แนวโน้มการยกเลิกรายวิชาเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เผยแพร่ พ.ศ. 2554 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

รองศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  เรืองขจร 
 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท ค.ม. (พลศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 
 

 2.1 งานเขียน 
 2.1.1 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2538). เอกสารประกอบการสอน”กายวิภาคและสรีรวิทยา”. 
สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา 
 2.1.2 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2538).สุขภาพแม่. สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา 
 2.1.3 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2545).เอกสารค าสอน “การปฐมพยาบาล”. สงขลา: สถาบันราชภัฏ
สงขลา 
 2.1.4 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2545). สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน. สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา 
 2.1.5 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2549).การปฐมพยาบาล. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2.1.6 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2550).สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
หจก.ภาพพิมพ์. 
 2.1.7 ทิพย์วัลย์  เรืองขจร. (2553).วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. สงขลา: เทมการพิมพ์. 
 
 2.2 งานวิจัย 
  2.2.1 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหายาเสพติดในจังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2534” เผยแพร่ พ.ศ. 2534 
  2.2.2 ผู้วิจัยเรื่อง “คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการปฐมพยาบาล” เผยแพร่ พ.ศ. 2538 
  2.2.3 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “บทบาทหญิงชายด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์และการปฏิสัมพันธ์ต่อการ
บริการสาธารณสุขในชายไทยมุสลิมจังหวัดสงขลา” เผยแพร่ พ.ศ. 2544 
  2.2.4 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
ของวัยรุ่น” เผยแพร่ พ.ศ. 2549 
  2.2.5 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการเรียนและสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่
จัดสอนแบบรวมกลุ่มนักศึกษาหลายห้องเรียนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เผยแพร่ พ.ศ. 2550 
  2.2.6 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ความรู้ การปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลาและสตูล” เผยแพร่ พ.ศ. 2552 
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  2.2.7 ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การแพร่ระบาดของกระท่อมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” 
เผยแพร่ พ.ศ. 2555 
  2.2.8 หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา” เผยแพร่ 
พ.ศ. 2556 



1 
 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาโท 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย)สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) 
ภาษาอังกฤษ)Master of Public Health Program in Community Health) 

2.  ชื่อปริญญา   ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต )สาธารณสุขชุมชน) 
           ภาษาอังกฤษ Master of Public Health (Community Health) 

 

     อักษรย่อปริญญา  ภาษาไทย)  ส.ม. )สาธารณสุขชุมชน) 
        ภาษาอังกฤษ)  M.P.H. (Community Health) 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ชื่อ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2552 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ .เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่        ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ....................... . 

 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 

  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2550 

4  .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที ่4/2556  

เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 7/2556  

เมื่อวันที่  27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

*5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ............. 

*6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต )ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานที่ตั้ง )ระบุ) ..............................................................................  

มคอ.04  
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7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7 .1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาโท 
 อ่ืน ๆ  ) ระบุ........................................................... ) 
 7 .2 ภาษาท่ีใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  ) ระบุภาษา.....................)................. 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ) ระบุภาษา.................) 
 7 .3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7 .4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน  ) หรือมากกว่า  2   
     สถาบัน) 

 7 .5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา  ) เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืน ๆ  ) ระบุ...............................................) 
 

*8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 1. ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 2. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3. บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรเอกชน  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ    ) ระบุ ) เป็นผู้มีความสามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคโดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
 อ่ืน ๆ )ระบุ).............................................................................................  
 

*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
   มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
  มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1 .1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ       15      สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ.......................สัปดาห ์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ.......................สัปดาห ์
 ระบบอ่ืน ๆ )ระบุรายละเอียด)........................................................................... 
 1 .2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค )ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
    1 .3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน............ภาค ภาคละ...........สัปดาห์ 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

2  .การด าเนินการหลักสูตร 
   2 1.วัน – เวลาด าเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
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 นอกวัน – เวลาราชการ )ระบุ) เสาร์ – อาทิตย์ 
 
 
 

   2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
       ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  ) ระบุ) มีประสบการณ์ท างานด้านสุขภาพ 

2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร  10  คน ส าหรับภาคปกติ และ 20 คน ส าหรับภาคพิเศษ 
 

*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  แบบชั้นเรียน 

            แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
            แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
            แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก )E-learning) 
            แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
            อ่ืนๆ )ระบุ) ……………………………………………………… 
 

 *2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
  ไม่มี 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36   หนว่ยกิต 
 แบบศึกษาเต็มเวลา   ภาคปกติ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
  ภาคปกติ ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษา 
  ภาคพิเศษ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
  ภาคพิเศษ ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก  )เน้นการท าวิทยานิพนธ์)  
 แบบ ก 1         วิทยานิพนธ์ ........................หน่วยกิต  
  เงื่อนไขอ่ืน ๆ )ถ้ามี – ระบ.ุ.............................................) 
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   แบบ ก 2         วิทยานิพนธ์     12   หน่วยกติ 
  ศึกษารายวิชา   24   หน่วยกติ 
 

 แผน ข      ศึกษารายวิชา    30   หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ   6   หน่วยกิต 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
)เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3 9001 00101 42 5  รองศาสตราจารย ์ นายชาญชัย  เรืองขจร  ค.ม.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
  สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   กศ.บ.)เกียรตินิยม)  พลศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2517 

2. 3 9099 00641 71 6 อาจารย ์ นายยุทธพงศ์  หลี้ยา  ปร.ด.  ชีวเวชศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
     วท.บ.  ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 

3. 3 9199 00075 03 6 อาจารย ์ นางจีราพัชร์  พลอยนิลเพชร  ปร.ด.  ชีวเวชศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
     วท.บ.)เกียรตินิยมอันดับ 1)  ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

4. 3 9011 01274 25 1 รองศาสตราจารย ์ น.ส.อมรรัตน์  แมกไม้รักษา  พบ.ม.  สถิต ิ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2529 
  สาขาสถติ ิ   กศ.บ.  คณิตศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 

5. 3 9001 00101 46 8 รองศาสตราจารย ์ นางทิพย์วัลย์  เรืองขจร  ค.ม.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
  สาขาสุขศึกษา   กศ.บ.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513 
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  3.3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
)เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3 9001 00101 42 5  รองศาสตราจารย ์ นายชาญชัย  เรืองขจร  ค.ม.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
  สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   กศ.บ.)เกียรตินิยม)  พลศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2517 

2. 3 9099 00641 71 6 อาจารย ์ นายยุทธพงศ์  หลี้ยา  ปร.ด.  ชีวเวชศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
     วท.บ.  ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 

3. 3 9199 00075 03 6 อาจารย ์ นางจีราพัชร์  พลอยนิลเพชร  ปร.ด.  ชีวเวชศาสตร ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
     วท.บ.)เกียรตินิยมอันดับ 1)  ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

4. 3 9011 01274 25 1 รองศาสตราจารย ์ น.ส.อมรรัตน์  แมกไม้รักษา  พบ.ม.  สถิต ิ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2529 
  สาขาสถติ ิ   กศ.บ.  คณิตศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 

5. 3 9001 00101 46 8 รองศาสตราจารย ์ นางทิพย์วัลย์  เรืองขจร  ค.ม.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
  สาขาสุขศึกษา   กศ.บ.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513 

 
                                                                                                                          

    
 
 
หมายเหตุ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  )ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรืออ่ืนๆ) .......................................................... 
 ไม่มี 

 

*5. การท าการวิจัย 
 มี   

 ไม่มี 

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
*1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง

โดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
 มีความรู้ความเข้าใจระบบชุมชน และสามารถวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
 

*2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม   1   ด้าน (ระบุ) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

*3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 

 ไม่มี 
 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล )ระบุ) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2549  ดังต่อไปนี้ 
   1. 1  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ นึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้  
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม   (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก   (Very  Good) 3.50 
B ดี   (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 
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     ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
   1.2  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
    1.2.1 การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
 ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
 ผ่าน P   (Pass) 
 ไม่ผ่าน F   (Fail) 

    1.2.2  การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย การประเมิน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มีผล
การประเมินดังนี้ 
 
 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
                      ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
                      ผ่าน P   (Pass) 
                      ไม่ผ่าน F   (Fail) 

 
เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา  ) ถ้าม ี– ระบ.ุ............................................................) ............... 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ  ) ถ้ามี – )ระบุ.................................................................) ...................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  มี )ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)  

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่อง
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
  2. ประเมินแบบสอบของแต่ละรายวิชา 
  3. สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบสอบ โดยหลักการทางสถิติ 
  4. เปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบเดียวกัน )การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบ) 
 ไม่มี 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3 .1 การส าเร็จการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ )ระบุ................................................................)  
 เกณฑ์อ่ืน ๆ )ระบุ..) ..................................................................................... ..... 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  )จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  

  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์   )ระบุ )  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม )Proceeding) 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ )ระบุ..) ..................................................................................... ..... 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 แผน  ข 
  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  )จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
  เกณฑ์อ่ืน ๆ   )ระบุ ) สอบผ่านการท าโครงงานการค้นคว้าอิสระ ตามกระบวนการ

ค้นคว้าอิสระด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผลงานโครงการค้นคว้าอิสระต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเอกสารสื่อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

*1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
    มี 

1. ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าประชุมในโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าประชุมในโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. ส าหรับคณาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ก าหนดให้เข้าประชุมใน
โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา นึ่งมีโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และท าความเข้าใจรายละเอียดของ
หลักสูตรเป็นพิเศษ 
                      ไม่มี 
*2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบริหารหลักสูตร เช่น 
  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า  ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ

อาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูล  ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
   อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................  
  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  
    คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์ 
และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
    คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบริหารคณาจารย์   เช่น 
   มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน 
  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

*4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
     มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    มีการวางแผนและด าเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (ระบุ) 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
พบกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
  5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือขอค าปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
  5.1.3 ในการด าเนินการที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อน โดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกคน เพ่ือบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาและ
ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 



12 
 

 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการ รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

6.  การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ  

    ผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร )ระบุ)  

 1.  การส ารวจความต้องการของบัณฑิต โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาก่อนการพัฒนาหลักสูตรและประชุม 
สัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
 

*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน   12  ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
(ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   12  ตัวบ่งชี้ 

7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี้ 

7.3 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้  
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

*1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา 
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
*2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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*3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 
  มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 

 
 

                                                                                 รับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 
 

                                                                     (ลงชื่อ) .......................................................... 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์  พลศรี) 

             ต าแหน่ง    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                                                                           วันที่       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

*  หมายถึง หัวข้อที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพือ่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


