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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 

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

3. วิชาเอก 
- 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และเป็นไปตามร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2559 กำหนดการเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัตหิลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1) นักวิชาการสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ 
2) นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานเอกชน 
3) บุคลากรฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   
4) นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
5) ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผู้ช่วยเภสัชกร 
6) ประกอบอาชีพอิสระ 



 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำ
ดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงลำดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นายธนัญชัย บุญหนัก*,** 
 
 
 

- ส.ด. 
- วศ.ด. 
 
- วท.ม.  
- วศ.บ. 
 
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร ์
- วิศวกรรมไฟฟ้า; วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ชีวการแพทย ์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกะบัง 
- มหาวิทยาลัยบรูพา 

2560 
2559 

 
2546 
2549 

 
2541 

2. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์* - Ph.D. 
 
- วท.ม.  
 
- วท.บ. 

- Health and Wellbeing 
 
- สาธารณสุขศาสตร;์ โรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด 
- สาธารณสุขศาสตร;์ อนามัยชุมชน  
 
 

- Sheffield Hallam University; 
United Kingdom 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
 

2549 
 

2546 
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คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงลำดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

3. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นายปิยะพงษ์ ชุมศร*ี 
 

- ส.ด. 
- ส.ม.  
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร ์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสุขศาสตร;์ วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 
2549 
2547 

4. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางณัจฉรียา คำยัง - ส.ด. 
- ส.ม.  
- วท.บ. 

- สาธารณสุขศาสตร ์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สถาบันราชภัฏเลย 

2560 
2551 
2547 

5. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต์** 
 

- วท.ม.  
- พย.บ.   

- กายวิภาคศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร์ (เกยีรตินยิมอนัดบั 2) 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยบรูพา 

2550 
2546 

หมายเหตุ 
      - ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขศาส ตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 ใน 5 คน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยในหลักสูตรนี้ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน มีใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีร่าง มคอ.1 ดังกล่าวกำหนด 

 - ตามข้อกำหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตรประเภทวิชาชีพ กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
* หมายถึง ผู้มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
** หมายถึง ผู้มีประสบการณด์้านการปฏิบัติการตามข้อกำหนดหลักสูตรประเภทวิชาชีพ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความ
พร้อมทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม ซึ่งการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นี้อยู่ภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทำ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิง
เนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของการใช้
บัณฑิตในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียนที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ
ตลอดชีวิต 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีอิสระ
ในการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมตามศักยภาพ อัตลักษณ์ และสภาพบริบทของประเภทสถาบั น โดยยึด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นตามแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนและปรัชญาของสถาบัน 4) การส่งเสริมการจัดทำ
หลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ 6) การส่งเสริม
การวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกระทำต่อมนษุย์
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมิน
และการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่
เน้นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ยึดมั่น
ในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มี
คุณภาพนำไปสู่การสร้างกำลังคนของชาติ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยทำให้รูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
เช่น พฤติกรรมสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
โครงสร้างของประชากร และเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุมากขึ ้น  มีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ต่างๆ ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต
และพฤติกรรมของคนไทย รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในสังคมยุคใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย เน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ในเชิงรุก หรือการนำความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จึงทำการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความจำเป็นต่อสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศ   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

จากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และจาก
การสำรวจข้อมูลจากบัณฑิตที่จบไปของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 89 คน และผู้ใช้บัณฑิต
จำนวน 16 แห่ง พบว่า บัณฑิตร้อยละ 65.2 และผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 87.0 (ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 20 เมษา 
ยน 2563) ให้ความเห็นว่าปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่
ตลาดแรงงานต้องการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จึงมีการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน ดังนี้ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ.2556  
12.1.2 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 
12.1.3 หล ักส ูตรต ้องมีการปรับปร ุง เปล ี ่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
12.1.4 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
12.1.5 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน 

องค์กรทางด้านสาธารณสุข 



-7- 
 

 

12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำวิจัย ศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
พัฒนาประเทศและสังคมด้านการสาธารณสุข 

12.1.7 หลักสูตรต้องพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณล ักษณะเฉพาะที ่เป ็นอัตล ักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเลย คือ บูรณาการความรู้สู ่การพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งต้องพัฒนาให้ผู ้เรียนมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู ้ที ่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

12.1.8 ต้องสร้างหลักสูตรเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของ

สังคมในท้องถิ่นและความต้องการในระดับประเทศ 
12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมี

ความพร้อมในการเรียนทุกด้าน 
12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู ้นำเชิงวิชาการและการวิจัยเพื ่อการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน 
12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนทั้ง

สถาบันในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

12.2.5 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

12.2.6 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ มีปัญญา เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

12.2.7 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการพัฒนา
สุขภาพ จัดบริการหรือกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของสังคม ตามบริบทของพ้ืนที่ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น  รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้ 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 13.3.1  ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านสาธารณสุขตามความต้องการของหลักสูตร 
 13.3.2  สำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 
 13.3.3  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื ่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องมีความรู้  เจตคติ และทักษะที่

จำเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และการสาธารณสุขในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
สุขภาพจากงานวิจัย ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 

1.2 ความสำคัญ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นนักวิชาการสาธารณสุข มีความรู้

ความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ และพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าสู่ตลาดงาน การ
พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ของ
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้                                                 
 1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการพัฒนาสุขภาพ จัดบริการหรือกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพของสังคม ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 1.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา วิจารณญาณ และความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์
ประพฤติตนเปน็แบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.3.3 เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ มีปัญญา เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21             
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง
โอกาสและเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 1.3.4 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 1.3.5 ผู ้เร ียนสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีทางด้านสุขภาพและเป็นพลเมืองที ่ดี ของ
ประเทศชาติและสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 1.3.6 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน
ได้อย่างเป็นองค์รวม 
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 1.3.7 ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 1.3.8 มีทักษะในกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาพ ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
 1.3.9 ผู้เรียนสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
 1.3.10 ผู้เรียนสามารถสื่อสารปัญหาทางสาธารณสุขและแนวทางป้องกันแก้ไข รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพแก่สาธารณชนได้ 
 1.3.11 ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร 
การบริหารวิชาการ การบริหารองค์กร และการสนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุข 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ คงมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(มคอ. 1) กำหนดและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ
สากล 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 3-5 
ปี หรือเม่ือครบวงรอบของหลักสูตร 
เทียบเคียงและผลักดันหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสากล 
2. สร้างความร่วมมือและเครือข่าย
กับสถาบันวิชาการในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับสากล 

 1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 
2. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 

2. การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1. ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะ ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตทุก 3-5 ปี หรือเมื่อครบ
วงรอบของหลักสูตร 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนในด้านสุขภาพและ
ด้านที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
ประเทศ 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในทักษะความรู้ 
ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านการเรียนการสอน วิชาการ 
การวิจัยและบริการวิชาการ ให้
เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้
และทักษะด้านการเรียนการสอน 
วิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ด้านสาธารณสุข เครือข่ายวิชาการ
และสมาคมวิชาชีพ 
2. สน ับสน ุนบ ุคลากรให ้บร ิการ
ว ิ ช า ก า ร และร ่ ว มม ื อ ว ิ จ ั ย กั บ
หน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนบุคลากรให้เพ ิ ่มเติม
ท ั กษะด้ า นภ าษาอ ั ง กฤ ษ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จำนวนบุคลากรที่ไปเพิ ่มพูน
ความรู ้ด ้านการเร ียนการสอน 
วิชาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการ 
2. จำนวนโครงการว ิ จ ั ย ต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
3. จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้
ในการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการ 

4. การสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ งานวิจัย และเรื่องอ่ืนๆ 
  

 

1.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
คำปรึกษาทางวิชาการ งานวิจัย 
และเรื่องอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
2.มีตารางเวลาในการให้ปรึกษา  

2. ส ่งเสร ิมน ักศ ึกษาให ้ เพ ิ ่มพูน
ความรู้และทักษะทางวิชาการ เช่น 
ภาษาอังกฤษ การทดสอบวัดความรู้
ทั่วไป (ภาค ก) เป็นต้น 
  
- 
 

1. จำนวนน ั กศ ึ กษาท ี ่ ไ ด ้ ไป
เพ ิ ่ มพ ู นคว ามร ู ้ แ ละท ั กษะ
ภาษาอังกฤษ 
2. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ 
CEFR หรือเทียบเคียง  
3. รายงานผลการอบรมการ
เตรียมสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก 

   3. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะการทำงาน
ในวิชาชีพสาธารณสุข 

1. รายงานผลการอบรมทักษะ
ทางวิชาชีพ 
2. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิด ้ าน
อ น า ม ั ย ช ุ ม ช น แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขมูลฐาน 

   4. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะทางด้าน
ดิจิตอล 

1. รายงานผลการสอบ IC3 หรือ
เทียบเคียง  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. การส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ โดย
ใช้กระบวนการวิจ ัย ผ ่านรายวิชา
ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางสาธารณสุข 
รายวิชาโครงการนวัตกรรมในงาน
สาธารณสุข และรายวิชาการวิจัยทาง
สาธารณสุข 

1. นวัตกรรมทางสุขภาพ ซึ่งอาจ
เป็นได ้ท ั ้ง ส ิ ่งประดิษฐ ์ สื่อ 
อุปกรณ์ ช ิ ้นงาน เทคนิควิธี 
ร ูปแบบการทำงาน รูปแบบ
การบริหารจัดการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียน

ของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ สำหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษใน
ภาคฤดูร้อนให้นับเป็น 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ช) 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี        

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก  ง หมวด 5) 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   

 ในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามระยะเวลาดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน    - ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน     - พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาไม่มีความถนัดในทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.3.2 นักศึกษาไม่มีความถนัดในทักษะการปรับตัว/การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนในปฐมนิเทศและจัดอบรมนักศึกษาแรกเข้า
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.4.1 จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สาขาวิชา 
 2.4.2 จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
และเรียนอย่างไรให้สำเร็จ โดยสาขาวิชา 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
 

* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 43,254 บาท/คน/ปี 
 
 - ค่าลงทะเบียน เท่ากับ 8,500 บาท x 2 เทอม x จำนวนนักศึกษา 
 - งบประมาณต่อหัวนักศึกษา เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
 - งบบุคลากร เป็นงบประมาณเงินเดือนบุคลากรผู้สอนประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11 
ท่าน เฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที ่ 35,000 บาท ต่อเดือน โดยมีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รวม 4 ท่าน ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท ต่อเดือน และคิดอัตราเงินเดือนที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี   
 - งบดำเนินการ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 
 - งบลงทุน ได้แก่ งบประมาณเพ่ือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึง
จัดซื ้อวัสดุครุภัณฑ์ที ่จำเป็น และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

รายรับ      

  ค่าลงทะเบียนนักศึกษา  1,360,000   2,720,000   4,080,000   5,440,000   5,440,000  

  งบประมาณต่อหัวนักศึกษา  240,000   480,000   720,000   960,000   960,000  

  รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รายจ่าย      

งบบุคลากร 5,157,600  5,296,200   5,438,958   5,585,999  5,737,450  

งบดำเนินการ  385,000   616,000   924,000   1,293,600   1,681,680  

งบลงทุน  1,250,000   1,312,500   1,378,125   1,447,031   1,519,383  

  รวมรายจ่าย 6,792,600 7,224,700 7,741,083 8,326,630 8,938,513 

ผลต่างระหว่างรายจ่ายและ
รายรับ 

5,192,600 4,024,700 2,941,083 1,926,630 2,538,513 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

รายการ 
เกณฑ์ (ร่าง) มคอ.1 
(จำนวนหน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร 
(จำนวนหน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (10) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (6) 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (6) 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (8) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 96 
1) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30 33 
    1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12) (12) 
    1.2) กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข (ไม่น้อยกว่า 18) (21) 
2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 63 
    2.1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10) (10) 
    2.2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ 
และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

(ไม่น้อยกว่า 10) 
 

(12) 
 

    2.3) กลุ่มตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การ
ดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ 

(ไม่น้อยกว่า 6) 
 

(10) 
 

    2.4) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 10) (10) 
    2.5) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมาย
สาธารณสุข 

(ไม่น้อยกว่า 10) 
 

(11) 
 

   2.6) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 10) 
(450 ชั่วโมง)     

(10) 
(900 ชั่วโมง) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 ไม่น้อยกว่า 132 

หมายเหตุ รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม และการฝึกในรายวิชาภาคปฏิบัติ ไม่น้อย
กว่า 1,500 ชั่วโมง 
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3.1.3 รายวิชา 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

  2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
3.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวเแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 

    407 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

    - 1 หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียน 
    - 2 หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียน 
    - 3 หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียน 
    - 4 หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียน 

เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
    - 0 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1-9 
    - 1 หมายถึง กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
    - 2 หมายถึง กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพการสาธารณสุข 
    - 3 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
    - 4 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 
สถิติ และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 
    - 5 หมายถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น 
การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ 
    - 6 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - 7 หมายถึง กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะบริหารสาธารณสุขและกฎหมาย
สาธารณสุข 
    - 8 หมายถึง กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
วิชาชีพกรณีไม่ใช่สหกิจศึกษา 
    - 9 หมายถึง กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
วิชาชีพกรณสีหกิจศึกษา 
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เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 
 
 

 
  
 
  
  ตัวอย่างเช่น  (1) รายวิชา 4071201  วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์  

407 หมายถึง   หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1  หมายถึง   รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียน 
2 หมายถึง   กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพการสาธารณสุข 
01 หมายถึง   ลำดับที่ 1 
 

    (2) รายวิชา 4072602   วิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
407 หมายถึง   หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2 หมายถึง   รายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียน 
6 หมายถึง   กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มวิชา 

      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
02 หมายถึง    ลำดับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 
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3.1.4 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      10 หน่วยกติ 
วิชาบังคับเรียน            6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(2-0-4) 
   (Thai for Communication) 
0001102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     2(2-0-4)  
   (English for Communication) 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
   (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
         (Information Searching for Study) 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4)  
   (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
0001106    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
   (English for Cultural Communication) 
0001107    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  

(English for Communication in the Workplace) 
0001108   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    2(2-0-4)  

(Chinese for Daily Life Communication) 
 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา     2(2-0-4) 
          (Buddhism for Development) 
0002102   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
      (Psychology for Self Development) 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
       (Music and Life Appreciation) 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
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       (Arts and Design) 
0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
     (Art Performance Appreciation)  
0002106    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 
          (Meditation for Life Development)  

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเรียน            2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองที่ด ี      2(2-0-4) 
   (Smart Citizenship)  
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 

(Thai Society System) 
0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
           (Global Society System) 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 

(Business and Daily Life)  
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 

(Loei Study) 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน      2(2-0-4) 
      (Thailand and ASEAN Community) 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4)  
            (Economy in Daily Life) 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4)  
         (Law in Daily Life) 
 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
   (Thinking and Decision Making) 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
      (Computer Technology for Daily-Life)  



-22- 
 

 

0004103    การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ     2(2-0-4)  
          (Exercise for Health) 
0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
      (Science and Technology for Quality of Life) 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
      (Science for Health) 
0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
   (Life and Environment) 
0004107    เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4)  
                     (Household Appliances Maintenance Techniques) 
0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน    2(2-0-4)  

      (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        96 หน่วยกิต 

  1)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน      33 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บังคับเรียน   12 หน่วยกิต 
4012005   ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(2-2-5) 
   (Physics for Health Science) 
4021005   เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(2-2-5)  
   (Chemistry for Health Science) 
4031005   ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3(2-2-5) 
   (Biology for Health Science) 
4072101   สถิติและชีวสถิติ       3(2-2-5)  
   (Statistics and Biostatistics) 
 
   1.2) กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข บังคับเรียน   21 หน่วยกิต 
4071201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์     3(2-2-5) 
   (Human Anatomy and Physiology)   
4071202   การสาธารณสุข                3(3-0-6)                      
   (Public Health)  
4071203   จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 
   (Microbiology for Public Health)  
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4071204   พยาธิวิทยาสาธารณสุข      2(2-0-4) 
   (Pathology for Public Health)  
4072205   ปรสิตสาธารณสุข         3(2-2-5)                      
   (Parasitology for Public Health)  
4073206   เภสัชวิทยาสาธารณสุข      3(3-0-6)                      
   (Pharmacology for Public Health)  
4073207   ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1      2(1-2-3) 
   (English for Public Health 1)  
4073208   โภชนศาสตร์สาธารณสุข                2(1-2-3)         
   (Public Health Nutrition) 
 
  2)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      63 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            8 หน่วยกิต 
4071301   พฤติกรรมสุขภาพ       2(1-2-3) 
   (Health Behavior)  
4071302   เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์     2(2-0-4) 
   (Sex Education and Reproductive Health)  
4072303   การจัดการสาธารณสุขในชุมชน      2(1-2-3) 
   (Community Public Health Management)  
4073304      สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ      2(1-2-3) 
   (Health Education and Health Communication)   
 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         2 หน่วยกิต 
4073305   สุขภาพจิต           2(2-0-4) 
   (Mental Health)  
4073306   ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2     2(1-2-3) 
   (English for Public Health 2)  
4073307   สมุนไพรในงานสาธารณสุข     2(2-0-4) 
   (Herb in Public Health) 
4073308   สังคมวิทยาการสาธารณสุข     2(2-0-4) 
   (Public Health Sociology)  
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4073309   การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์    2(1-2-3) 
   (Reproductive Health Counseling) 
 
  2.2) กลุ่มวิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            10 หน่วยกิต 
4072401   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ     2(1-2-3) 
   (Communicable and Non-communicable diseases)  
4072402   หลักวิทยาการระบาด       3(2-2-5) 
   (Principles of Epidemiology)  
4073403   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      2(1-2-3) 
   (Research Methodology in Public Health) 
4073404   โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข    2(1-2-3) 
   (Public Health Innovation Projects) 
4073405   การวิจัยทางสาธารณสุข       1(0-2-1) 
   (Public Health Research) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         2 หน่วยกิต 
4074406   ประชากรศาสตร์       2(2-0-4) 
   (Demography)  
4074407   การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ     2(2-0-4) 
   (Disaster Management)  
4074408   การจัดการควบคุมโรคทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
   (Disease Control Management in Public Health) 
4074409   สัมมนาสาธารณสุข       2(1-2-3) 
   (Seminar in Public Health) 
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  2.3) กลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ 
และการส่งต่อ ไม่น้อยกว่า         10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            8 หน่วยกิต 
4071501   อนามัยครอบครัว       3(2-2-5) 
   (Family Health)  
4073502   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
   (First Aid and Basic life Support)  
4073503   การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   (Health Assessment and Basic Medical Care) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         2 หน่วยกิต 
4074504   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ      2(1-2-3) 
   (Elderly Health Care)  
4074505   การฟ้ืนฟูสุขภาพ       2(1-2-3) 
   (Health Rehabilitation) 
4074506   การดูแลสุขภาพองค์รวม      3(2-2-5) 
   (Holistic Care) 
4074507   ทันตสาธารณสุข        2(2-0-4) 
   (Dental Public Health)  
4074508   การแพทย์ทางเลือก       2(1-2-3) 
   (Alternative Medicine)  
 
  2.4) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม    10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            8 หน่วยกิต 
4071601   มลพิษกับสุขภาพ       2(2-0-4) 
   (Pollution and Health)  
4072602   อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
   (Environmental Health)  
4072603   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5) 
   (Occupational Health and Safety) 
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วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         2 หน่วยกิต 
4074604   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 
   (Health and Environmental Impact Assessment)  
4074605   สุขาภิบาลอาหาร       2(1-2-3) 
   (Food Sanitation)  
4074606   การยศาสตร์ในการทำงาน      2(2-0-4) 
   (Ergonomic at work)  
 
  2.5) กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า  11 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            9 หน่วยกิต 
4072701   ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ  3(2-2-5) 
   (Public Health Information System and Artificial Intelligence  
   for Health)  
4073702   จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข    2(2-0-4) 
   (Public Health Professional Ethics and Public Health Laws)  
4074703   การบริหารงานสาธารณสุข      2(2-0-4) 
   (Public Health Administration) 
4074704   การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข   2(1-2-3) 
   (Planning and Evaluation in Public Health) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         2 หน่วยกิต 
4071705   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       2(2-0-4) 
   (Health Economics)  
4071706   พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม    2(2-0-4) 
   (Group Dynamics and Teamwork) 
4071707   การคุ้มครองผู้บริโภค      2(2-0-4) 
   (Consumer Protection in Public Health) 
 
  2.6) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามวิชาชีพ     10 หน่วยกิต 
                  2.6.1) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน    3 หน่วยกิต 
4072801    การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน            1(90)                                    
   (Basic Public Health Training)  
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4073802    การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน             2(180)                                    
   (Community Health Training)  
 

                  2.6.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือกลุ่มสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
    เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   

                   2.6.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
4074803    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข              1(90)                                    
   (Preparation for Professional Experience in Public Health)  
4074804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข               6(540) 
   (Field Experience in Public Health)  
 
                   2.6.2.2) กลุ่มสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
4074901   เตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
   (Pre-Cooperative Education)  
4074902   สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต* 
   (Cooperative Education) 
 
หมายเหตุ 
 1) * วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต ต้องฝึกไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงการฝึก    
ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง) 
 2) ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กำหนดให้จำนวนหน่วยกิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 หน่วย (540 ชั่วโมง) ทั้งนี้รวมชั่วโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามและการฝึกใน
รายภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง โดยเมื่อรวมวิชาบังคับเรียนที่มีปฏิบัติการในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
จำนวน 9 วิชา และบังคับเรียนที่มีปฏิบัติการในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 15 วิชา ดังนั้นมีวิชาบังคับเรียน
ที่มีปฏิบัติการทั้งสิ้น 24 วิชา (24 วิชา x 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ x 15 สัปดาห์) คิดเป็น 720 ชั่วโมง และเม่ือรวม
กับวิชาฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข/เตรียมสหกิจศึกษา 
และ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข/สหกิจศึกษาจำนวน 900 ชั่วโมง จึงมีจำนวนวิชาบังคับที่
มีปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,620 ชั่วโมง ดังรายละเอียดในตาราง 
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ตารางสรุปจำนวนชั่วโมงปฏิบัติที่เป็นรายวิชาบังคับ 
ลำดับที ่ กลุ่มวชิา วิชา หน่วยกิต ชั่วโมง

ปฏิบัติรวม 
1 

พื้นฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรฯ์ 

4012005 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 30 
2 4021005 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 30 
3 4031005 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3(2-2-5) 30 
4 4072101 สถิติและชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 30 
5 

พื้นฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการ

สาธารณสุข 

4071201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 30 
6 4071203 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 30 
7 4072205 ปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 30 
8 4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 2(1-2-3) 30 
9 4073208 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ 2(1-2-3) 30 
10 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มส่งเสรมิสุขภาพฯ 

4071301 พฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 30 
11 4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 30 
12 4073304 สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 2(1-2-3) 30 
13 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาป้องกันโรค 

4072401 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ 2(1-2-3) 30 
14 4072402 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 30 
15 4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 30 
16 4073404 โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 30 
17 4073405 การวิจัยทางสาธารณสขุ 1(0-2-1) 30 
18 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ 

4071501 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 30 
19 4073502 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 30 
20 4073503 การประเมินสุขภาพและการบำบดัโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 30 
21 วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ 
4072602 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 30 

22 4072603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 30 
23 วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 

กลุ่มวิชาบริหาร 
สาธารณสุขฯ 

4072701 ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปญัญาประดิษฐ์
ด้านสุขภาพ 

3(2-2-5) 30 

24 4074704 การวางแผนและประเมนิผลในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 30 
25 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาฝึกงานฯ 

4072801 การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 1(90) 90 
26 4073802 การฝึกปฏิบัติดา้นอนามัยชุมชน  2(180) 180 
27 4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข หรือ    1(90) 

90 
28 4074901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
29 4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข หรือ 6(540) 

540 
30 4074902 สหกิจศึกษา 6หน่วยกิต* 

รวม 1,620 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยไม่ซ้ำกับรายวิชา ที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
ศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
(วิชาแกนคณะ) 

4031005 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข 

4071201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-2-5) 

4071202 การสาธารณสุข 3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพฯ 

4071301 พฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
4071302 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 

รวม 19 
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ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
ศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
(วิชาแกนคณะ) 

4021005 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

4071203 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

4071204 พยาธิวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ 

4071501 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ 

4071601 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 

วิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขฯ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขฯ) 

2(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
ศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
(วิชาแกนคณะ) 

4012005 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 

4072101 สถิติและชีวสถิติ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

4072205 ปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ 

4072602 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาฝึกงานฯ 

4072801 การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 1(90) 

รวม 19 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
ศึกษาท่ัวไป 
 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพฯ 

4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคฯ 

4072401 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(1-2-3) 
4072402 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ 

4072603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขฯ 

4072701 ระบบสารสนเทศและ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ 

3(2-2-5) 

รวม 17 
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ปีท่ี  3 ภาคเรียนที่  1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

4073206 เภสัชวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพฯ 

4073304 สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคฯ 

4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
4073404 โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ 

4073502 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน 

2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
ฯ 

4073702 จร ิยธรรมว ิชาช ีพและกฎหมาย
สาธารณสุข 

2(2-0-4) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาฝึกงานฯ 

4073802 การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน 2(180) 

รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่  2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

พ้ืนฐานวิชาชีพบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 2(1-2-3) 
4073208 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคฯ 

4073405 การวิจัยทางสาธารณสุข 1(0-2-1) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ 

4073503 การประเมินสุขภาพและการบำบัด
โรคเบื้องต้น 

3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพฯ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพฯ) 

2(x-x-x) 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 3(x-x-x) 
รวม 17 
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ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขฯ 

4074703 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 

4074704 การว า งแผนและประ เม ิ นผล ในงาน
สาธารณสุข 

2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาฝึกงานฯ 

4074803 
หรือ 4074901 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
หรือ เตรียมสหกิจศึกษา  

1(90) 
1(90) 

วิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคฯ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาป้องกันโรคฯ) 

2(x-x-x) 

วิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาตรวจประเมินฯ) 

2(x-x-x) 

วิชาชีพเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ 

XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยฯ) 

2(x-x-x) 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 3(x-x-x) 
รวม 14 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาชีพเฉพาะด้านบังคับ 
กลุ่มวิชาฝึกงานฯ 

4074804 
หรือ 4074902 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
หรือ สหกิจศึกษา 

6(540) 
6 หน่วยกิต 

รวม 6 
   
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 

   คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 



   

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
ลำ
ดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงลำดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นายธนัญชัย บุญหนัก* 
 
 
 

- ส.ด. 
- วศ.ด. 
- วท.ม.  
- วศ.บ. 
 
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร ์
- วิศวกรรมไฟฟ้า; วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ชีวการแพทย ์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกะบัง 
- มหาวิทยาลัยบรูพา 

2560 
2559 
2546 
2549 

 
2541 

2. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์* - Ph.D. 
 
- วท.ม.  
 
- วท.บ. 

- Health and Wellbeing 
 
- สาธารณสุขศาสตร;์ โรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด 
- สาธารณสุขศาสตร;์ อนามัยชุมชน  

- Sheffield Hallam University; 
United Kingdom 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
 

2549 
 

2546 
3. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
นายปิยะพงษ์ ชุมศรี* 
 

- ส.ด. 
- ส.ม.  
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร ์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสุขศาสตร;์ วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 
2549 
2547 
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ลำ
ดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงลำดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

4. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางณัจฉรียา คำยัง - ส.ด. 
- ส.ม.  
- วท.บ. 

- สาธารณสุขศาสตร ์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สถาบันราชภัฏเลย 

2560 
2551 
2547 

5. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต ์
 

- วท.ม.  
- พย.บ.   

- กายวิภาคศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยบรูพา 

2550 
2546 

6. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นางนพวรรณ ดวงหสัด ี - ส.ม. 
- ศศ.ม.  
- ส.บ.   

- โภชนาศาสตร์ชุมชน 
- การบริหารการพัฒนา 
- สาธารณสุขศาสตร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
2542 
2538 

7. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวมธุรส ชลามาตย ์
 
 
 

- D.P.H. 
 
- วท.ม.  
- ศศ.บ.  
- วท.บ. 

- Public Health 
 
- สาธารณสุขศาสตร;์ อนามัยครอบครัว 
- การจัดการทั่วไป 
- พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

- The University of Melbourne; 
Australia 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาลัยครสูกลนคร 
- วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

2545 
 

2538 
2535 
2533 

8. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางจรินทร์ ย่นพันธ ์ - วท.ม. 
 
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร์; สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 
- สุขศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2549 
 

2545 
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ลำ
ดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
(เรียงลำดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

9. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์ 
 

- วท.ม.  
- วท.บ. 

- เภสัชวิทยา 
- จุลชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2552 
2549 

10. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายกีรติ ภมูิผักแว่น - ส.ด. 
- วท.ม. 
 
- วท.บ.  

- สาธารณสุขศาสตร ์
- สาธารณสุขศาสตร;์ โรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาด 
- สาธารณสุขศาสตร;์ วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2558 
2552 

 
2549 

11. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์   นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาล ี - ปร.ด. 
- วท.ม. 
- พย.บ. 

- ปรสิตวิทยา 
- ปรสิตวิทยา 
- พยาบาลศาสตร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2554 
2552 

 
หมายเหตุ 

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 กำหนดให้อัตราส่วนของอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาไม่เกิน 1:12 และอัตราส่วนของอาจารย์ประจำที่ทำหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา   ไม่
เกิน 1:10 เมื่อพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งทุกคนสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 11 คน สามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 110 คน ซึ่ง
ในแผนรับปีละ 80 คน จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ร่าง มคอ.1 ดังกล่าวกำหนด 

 * หมายถึง ผู้มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ที ่ ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ประสบการณ์
การทำงาน 

1 สาธารณสุขอำเภอหนองหิน นายบุญมา  สุนทราวิรัตน์ - ส.ด. 
- ส.ม. 
- ส.บ. 

- สาธารณสุขศาสตร ์
- บริหารสาธารณสุข 
- บริหารสาธารณสุข 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

29 ปี 

2 เจ ้าพน ักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน 
สังกัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

นางสาวนงนุช  เหลื่อมเภา 
 

-ส.บ. 
-ค.บ. 
-ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล 

-สาธารณสุขศาสตร ์
-ภาษาอังกฤษ 
-ทันตาภิบาล 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-สถาบันราชภัฏเลย 
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 

24 ปี 

3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวน้ำค้าง   สาระแสน -พย.บ. 
 
-วท.บ. 
-ประกาศน ียบ ัตรสาธารณสุข
ศาสตร์ 

-พยาบาลศาสตร ์
 
-สาธารณสุขศาสตร ์
-สาธารณสุขชมชน 

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 

19 ปี 

4 ทันตแพทย์เช่ียวชาญ นายจำเริญ  ลีลามโนธรรม - ท.บ. 
- ประกาศนียบัตรบณัฑิต           
 
  

- ทันตแพทยศาสตร์   
- ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม๊กซลิโลเฟเชียล   
 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 ปี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการสุขภาพ เพื่อใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของ
นักวิชาการสาธารณสุข ดังนั้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน เพราะเป็นกิจกรรมที ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู ้ที ่เรียนมาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยการศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2) มีจิตสำนึก ค่านิยม ในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
3) เป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั ่นในความถูกต้อง 

สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
4.1.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
บำบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องและเข้าใจ
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นำไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณา

การข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2) การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม 
3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้นำและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การคิดคำนวณเชิงตัวเลข การสื่อสารอย่างเหมาะสมและการ
ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนางาน 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การนำเสนอข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ที่จำเป็น 

3) มีทักษะการทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

4.1.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถทำงาน

แบบสหสาขาวิชาชีพ ทำงานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้ รับบริการ 

ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

4.2 ช่วงเวลา  
ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน จำนวนไม่น้อย

กว่า 90 ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาออกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 
180 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขหรือ
เตรียมสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขหรือสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง   
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน ในชุมชน  1 วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา     
1 ภาคการศึกษา ออกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน ในชุมชน 2 วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขหรือเตรียมสหกิจศึกษา  ในสถานบริการทางสุขภาพ     
ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาล 1 วันต่อสัปดาห์เป็น
ระยะเวลา     1 ภาคการศึกษา และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขหรือสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา
ใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

สามารถฝึกปฏิบัติการดำเนินโครงการ และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
การเขียนโครงการ  การเขียนโครงร่างวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผล การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลและนำเสนอโครงการ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2) มีจิตสำนึก ค่านิยม ในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3) เป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั ่นในความถูกต้อง 
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 

5.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข ด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
บำบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องและเข้าใจ
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นำไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณา

การข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2) การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม 
3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้นำและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การคิดคำนวณเชิงตัวเลข การสื่อสารอย่างเหมาะสมและการ
ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนางาน 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การนำเสนอข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ที่จำเป็น 

3) มีทักษะการทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

5.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถทำงาน

แบบสหสาขาวิชาชีพ ทำงานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้ รับบริการ 

ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
นักศึกษาจะเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชาการวิจัย

ทางสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต   
นักศึกษาจะเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข จำนวน 2 หน่วยกิต และเรียนวิชาการวิจัย

ทางสาธารณสุข จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.3 เสนอโครงร่าง 
5.5.4 ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า 
5.5.5 เสนอโครงร่างที่เสร็จสมบูรณ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.2 นำเสนอผลงาน 
5.6.3 ส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 

 
 
 
 



   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ 
ทางด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและคณะ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ทางดา้นสาธารณสุข และมีทักษะในการ
ใช้ เคร่ืองมือต่างๆ ในงานสาธารณสุขที่
สอดคล้องกับร่าง มคอ.1 และ พรบ.
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556   

1.1 มีการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ   
1.2 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขในการพัฒนาตนเองและสังคม 
1.3 มีการสอนหลักการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้ผู้เรียนได้มีการ
ทดลอง ฝึกปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือ
ประเภทต่างๆ 

2. มีทักษะและความสามารถในการใช้
ภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ ในการ
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได ้

2.1 มีการฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนอันเป็นรากฐาน
เบื้องต้นของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและสร้างสรรค์งาน
ได ้อย ่างม ีประสิทธ ิภาพและมีประสิทธ ิผล โดยเฉพาะในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข  
2.2 มีการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า สืบคน้ข้อมูลหาความรูด้้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกทีด่ีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา มีความมุมานะและซื่อสตัย์ มีวินัย 
รับผิดชอบ อดทนและตรงต่อเวลา รู้จัก
กาลเทศะและมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

3.1 มีการสอดแทรกเรื ่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพสาธารณสุข โดยเฉพาะในรายวิชา จริยธรรมวิชาชีพ กฎหมาย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3.2 ม ีการสอดแทรกและฝึกคุณธรรม จริยธรรม ของผู ้ เร ียน โดย
สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ อาทิ รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพ 
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3.3 การประเมินและสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การทำงานส่งในชัน้
เรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสาธารณสุข
ให้สอดคล้องวัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 

4.1 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
4.2 มีการสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่สร้างจิตสำนึก
รักท้องถิ่นให้กับผู้เรียน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ 

4.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ    
โดยใช้กระบวนการวิจัย ผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
รายวิชาโครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข และรายวิชาการวิจัยทาง
สาธารณสุข 

  
สำหรับคุณลักษณะของนักศึกษาเมื่อผ่านการศึกษาในแต่ละชั้นปีมีดังนี้ 
1) เมื่อผ่านชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นในงานสาธารณสุข 
2) เมื่อผ่านชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะเป็นผู้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับชุนชน เช่น การสำรวจชุมชนดว้ย

เครื่องมือ 7 ชิ้น การวินิจฉัยชุมชนเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสุขภาพ 

3) เมื่อผ่านชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเป็นผู้มีทักษะทางด้านการวิจัยเพ่ือสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านสาธารณสุข 

4) เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรู้ในรอบด้านในงานด้านสุขภาพ ได้แก่ งานส่งเสริม
สุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานบำบัดโรคเบื้องต้น และงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2) มีจิตสำนึก ค่านิยม ในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์

การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
       2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  จัดให้มีคะแนนจิตพิสัย พฤติกรรมทั่วไปในชั้นเรียน ความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน
การส่งงาน ความละเอียดในการทำงาน การช่วยเหลือครูอาจารย์ เพ่ือนๆ ในการทำกิจกรรมของสาขาวิชา 
  2)  มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อต่อ
ผู้อื่น 
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3)  จ ัดให้ม ีก ิจกรรมเสริมเกี ่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพื ่อช ่วยเผยแพร่ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการอบรมนวดแผน
ไทย เป็นต้น 
     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการสอบ 
2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนในห้องเรียน การทำรายงานและนำเสนอผลงาน  
4)  ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา 
5) การสังเกตพฤติกรรม 
 

 2.2. ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของนักสาธารณสุข ด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
บำบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องและเข้าใจ
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 
       2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีการประเมินความรู้ก่อนเรียนในทุกรายวิชา 
2)  ใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นการเรียนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
3)  แต่ละรายวิชามุ่งเน้นให้มีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ที่ประกอบด้วยหลักการ 

ทฤษฎี ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในบางรายวิชา 
4)  มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำการศึกษาค้นคว้า  คิดอย่าง

มีระบบ รู้จักสังเกต และนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ทดสอบก่อนเรียน 
2) การทดสอบย่อย 
3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากกรณีศึกษาหรือโครงการที่นำเสนอ 
7) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ  
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2.3. ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณา
การข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
       2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)   กระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ ผ่าน
สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริง 

2)   มีการอภิปรายแลกเปลี ่ยนแสดงความคิดเห็นทั ้งในสถานการณ์จำลองและ
สถานการณ์จริง 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินทักษะในการฝึกปฏิบัติ และแก้ปัญหาได้ 
2) ประเมินการทำงานอย่างมีกระบวนการสมเหตุสมผล และมีระบบ 
3) แต่ละรายวิชามีข้อสอบข้อเขียนที่วัดความสามารถในการนำไปใช้ 
4) สังเกตพฤติกรรม 
 

 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2) การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม 
  3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้นำและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์         
       2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แต่ละรายวิชามอบหมายให้นักศึกษามีการทำงานเป็นกลุ่มและมีการกำหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน 

2) มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน โดยมอบหมายการทำงานเป็นทีม 
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       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินผลงานจากการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
2) การสังเกตพฤติกรรม 

 2.5. ทักษะการวิเคราะห์ การคิดคำนวณเชิงตัวเลข การสื่อสารอย่างเหมาะสมและการใช้
เทคโนโลยีสำหรับพัฒนางาน 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การนำเสนอข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ที่จำเป็น 

3) มีทักษะการทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือ
สามารถแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่าง
ถูกต้อง 

3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย 

2) ประเมินความสามารถจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รายงาน และการตอบข้อ
ซักถาม 
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2.6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถทำงาน
แบบสหสาขาวิชาชีพ ทำงานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       2.6.2 กลยุทธ์การสอนใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) จัดให้มีรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเกิดทักษะทางด้านวิชาชีพการสาธารณสุข 
ได้แก่ 
  - การจัดสถานการณ์จำลอง 
  - การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 
  - การฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม 
  - การศึกษาดูงาน 

2) จัดให้มีรายวิชาที่เกี ่ยวข้อง มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทำงานกลุ่ม และให้
บริหารงานกลุ่มโดยหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงานและรับผิดชอบ 

 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) การสอบประเมินในรูปแบบข้อเขียนและปฏิบัติ 
  2) ประเมินจากรายงานและการนำเสนอโดยการบรรยาย 
  3) การประเมินจากการสังเกต  
  4) ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของการปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนาม 
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3.  แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส ื ่อสาร และการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 1.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  
1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ตรงต่อเวลา - ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู ้สอน

เรื่องการเข้าเรียน 
- ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู ้สอน
เรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน  

(2) มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประ เม ิ นจากช ิ ้ น งานท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
 
- ประเม ินจากความซ ื ่อส ัตย ์ต่ อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั ้นเร ียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะอ่อน
น้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติตน
อย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพไพเราะ มี
ระเบียบวินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะโดยใช้
กรณีการสาธิตและกรณีจำลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึก 
- การนำเสนอผลงาน 

1.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1 )  ม ีความร ู ้  ความ
เข้าใจในเนื ้อหาวิชาที่
ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต ทดลองและฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู ้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู ้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎี 
และปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการดำรงชีวิต 

- ให ้ความร ู ้ความเข ้าใจท ี ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป ็นหล ั ก  (Problem Based Learning) หรือ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู ้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ค ุ ณ ภ า พ ง า น
มอบหมายท ี ่ แสดงถ ึ ง การค ิ ด /
วิเคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
อาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่
น ่ า เช ื ่ อถ ือมาประกอบได ้อย ่ า ง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด 
ทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2) สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการ
กรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 

-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3) สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดย
ใช้วิธีจำแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดย
วิธีการนำเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 

1.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

( 1 )  ส าม า รถทำ ง า น
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

 



-54- 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
PBL 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) สามารถใช้ภาษาใน
การส ื ่ อสาร ได ้ อย ่ า ง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารใน
รายวิชาต่าง ๆ  
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
 - การทดสอบ 
- การนำเสนอ 

(3) ม ีท ักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาต่าง ๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การสร ้างช ิ ้นงานโดยการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
 - การทดสอบปฏิบัติ 
- การนำเสนอ 

 
 



 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001104 การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                
0001105 การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน                

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน                
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ                
0002105 สุนทรียภาพการแสดง                
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี                  
0003101 ระบบสังคมไทย                 

0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                 
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                  
0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน                

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต                
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน                

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน                
หมายเหตุ :  ปรับจำนวนข้อของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในข้อ 3 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชน  
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2) มีจิตสำนึก ค่านิยม ในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 

 
3.2.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู ้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาสาระด้านวิชาชีพของนัก
สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน วิทยาการระบาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม บำบัดโรคเบื้องต้น บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง
และเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 

 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2) การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้นำและสมาชิก ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การคิดคำนวณเชิงตัวเลข การสื่อสารอย่างเหมาะสม
และการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนางาน 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การนำเสนอข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร 
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปที่จำเป็น 

3) มีทักษะการทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
สุขภาพ ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
3.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถ
ทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ ทำงานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                  

4012005 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

4021005 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

4031005 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

4072101 สถิติและชีวสถิติ                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ: วิชาชีพการสาธารณสุข                  

4071201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์                   

4071202 การสาธารณสุข                  

4071203 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข                  

4071204 พยาธิวิทยาสาธารณสุข                  

4072205 ปรสิตสาธารณสุข                  

4073206 เภสัชวิทยา                  

4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1                  

4073208 โภชนศาสตร์สาธารณสุข                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน                  

4071301 พฤติกรรมสุขภาพ                  

4071302 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์                  

4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน                  

4073304 สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ                  

4073305 สุขภาพจิต                  

4073306 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2                  

4073307 สมุนไพรในงานสาธารณสุข                  

4073308 สังคมวิทยาการสาธารณสุข                  

4073309 การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: ป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 
สถิติ และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

                 

4072401 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                  

4072402 หลักวิทยาการระบาด                  

4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                  

4073404 โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข                  

4073405 การวิจัยทางสาธารณสุข                  

4074406 ประชากรศาสตร์                  

4074407 การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ                  

4074408 การจัดการควบคุมโรคทางสาธารณสุข                  

4074409 สัมมนาสาธารณสุข                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: ตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น 
การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ 

                 

4071501 อนามัยครอบครัว                  

4073502 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน                  

4073503 การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น                  

4074504 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                  
4074505 การฟ้ืนฟูสุขภาพ                  

4074506 การดูแลสุขภาพองค์รวม                  

4074507 ทันตสาธารณสุข                  

4074508 การแพทย์ทางเลือก                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม                  

4071601 มลพิษกับสุขภาพ                  

4072602 อนามัยสิ่งแวดล้อม                  

4072603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  

4074604 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม                  

4074605 สุขาภิบาลอาหาร                  

4074606 การยศาสตร์ในการทำงาน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: บริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข                  

4072701 ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์
ด้านสุขภาพ                  

4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข                  

4074703 การบริหารงานสาธารณสุข                  

4074704 การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข                  

4071705 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                  

4071706 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม                  

4071707 การคุ้มครองผู้บริโภค                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
การคิดคำนวณเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม และ
การใช้เทคโนโลยี
สำหรับพัฒนางาน 

 
 

6. ทักษะ

การฝึก
ปฏิบตั ิ

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

กลุ่มวิชาเฉพาะ: ฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามวิชาชีพ                  

4072801 การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน                  

4073802 การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน                  

4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข                  

4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข                  

4074901 เตรียมสหกิจศึกษา                  

4074902 สหกิจศึกษา                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 กำหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2 และหมวด 3) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 สถาบันการศึกษาต้องกำหนดให้มีระบบและกลไกการทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ เพื่อยืนยันว่า
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยดำเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
  สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการทวนสอบในระดับรายวิชาทั ้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยสถาบันการศึกษากำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพ่ือ
ยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดหรือที่คาดหวังและให้สถาบันการศึกษาระบุ
ระบบและกลไกการทวนสอบไว้ในหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
  ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กำหนด
ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตและเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู ้ไม่น้อยกว่าที ่กำหนดในหลักสูตร โดยมีการประเมินจากหลายแหล่งและ
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษากำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน 
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 นอกจากนี้หลักสูตรกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพบัณฑิตและนำผลที ่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงาน
โดยมีวิธีการ คือ 1) การเก็บข้อมูลภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาไปแล้วหนึ่งปี ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดงานมากยิ่งข้ึน และ 2) การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดย
การส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

  
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
(ภาคผนวก ง) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2) 
 

 

 

 

 



 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1) จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 2) ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 3) จัดระบบแนะนำ / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 
 4) จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
5)   จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องของ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร 

ตลอดจนการจัดทำประมวลรายวิชา (Course syllabus) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน  กลยุทธ์ในการสอน 

และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความ

คิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชำนาญการในทางวิชาชีพ 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) สนับสนุนให้ผู้สอนทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น  

และตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
2) พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง และ/หรือ มีผลงานดีเด่น 
3) ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
4) สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งคณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน

หน่วยงาน องค์กร วิชาชีพด้านสาธารณสุข 
5) สนับสนุนให้ผู้สอนได้ให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

เพ่ือให้สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
6) เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตำราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง

อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
7) จัดโครงการเยี ่ยมหรือศึกษาดูงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 
8) มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ม ีการประเมินผลการเร ียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดภาค
การศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และการวัดผลการเรียนรู้  และเกณฑ์การวัดผล เพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบการเรียนรู้ที่กำหนดในแผนที่การเรียนรู้ (curriculum 
mapping) ใน มคอ.2 ของหลักสูตร จากนั้นจึงนำเสนอประธานหลักสูตรอนุมัติและนำส่งคณะฯ ในลำดับ
ต่อไป ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะเน้นการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย และการสอบแบบ
ปฏิบัติ หลังจบภาคการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการสอบ
ผิดปกตเิพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 
2. บัณฑิต 
  ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการนี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จึงมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 นี้ขึ้น โดยมีปรัชญาคือ  
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องมีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อ
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และการสาธารณสุขในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมสุขภาพจาก
งานวิจัย ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข 

3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติและสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ 

4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ่มและ
ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 
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5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

6) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาพ ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 

8) เพื ่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุข 

9) เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารปัญหาทางสาธารณสุขและแนวทางป้องกันแก้ไข รวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่สาธารณชนได้ 

10) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูล
ข่าวสาร การบริหารวิชาการ การบริหารองค์กร และการสนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุข 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษา สาขาวิชาได้จัดทำแผนการรับนักศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ .2 ได้แก่ การรับ
นักศึกษา 80 คน โดยกระบวนการรับนักศึกษาในสาขาจะดำเนินการประกาศผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
และคณะ ทั้งทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการออกแนะแนวตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 สาขาวิชามีแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมีการจัดการ
ปฐมนิเทศแนะนำการปรับตัวและการใช้ชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีระบบพี่รหัสช่วยน้องรหัส มีการ
อบรมเตรียมความพร้อมทั้งทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะวิชาแกนและ
วิชาเอก โดยกำหนดรายวิชาจากการวิเคราะห์เกรดและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
เกี่ยวกับการเรียนเมื่อตอนที่อยู่ชั้นปีที่ 1 
 สาขาวิชาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้มีการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณะ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนให้กับนักศึกษา หมู่เรียนละ 1 ท่าน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการ
เรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอื่นๆ โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพัก
อาจารย์ ปรึกษาผ่าน Line Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ โดยผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาได้ผ่านการอบรม
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาได้นำทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น ทักษะการจัดการเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นต้น และสาขายัง
กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนำเสนอผลงาน เพื่อเตรียมตัวออก
ปฏิบัติงานจริง 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้มีการติดตาม ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่ออยู่ในหลักสูตรอย่างมีความสุข อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนให้ความสำคัญ ดูแล แก้ปัญหา และพบปะ
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กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรยังได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนของหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี 

 
4. อาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  สาขาวิชาจะร้องขอให้มหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
4.2.1 มีการจัดสรรรายวิชาตามความชำนาญของอาจารย์   
4.2.2 ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการและการทำวิจัยโดยการจัดรายวิชาและตารางสอนให้

เอ้ือต่อการทำผลงานวิชาการและการวิจัย 
4.2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกโดยพิจารณาจากระยะเวลาการทำงาน 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
4.4.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยสอนในบางรายวิชาและบาง

หัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
4.4.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษโดย

กำหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

4.4.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
 4.4.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนคำอธิบายรายวิชา ที่

หลักสูตรจัดทำไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
  2) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
   3) มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการที่หลากหลาย 
  4) มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.2 การเพ่ิมทักษความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  1) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณของสาขาวิชา ได้จากงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
การจัดสรรจากคณะ โดยพิจารณาตามจำนวนนักศึกษา เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมใน
สาขาวิชา ให้ครอบคลุมพันธกิจและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA) 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ในสำนักวิทยบริการ จำนวนหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา การรักษาพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จำนวน 923   
เล่ม 

6.2.2 ในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนหนังสือและวิทยานิพนธ์ 
สาระนิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา การ
รักษาพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จำนวน 312 เล่ม 

6.2.3 ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีทรัพยากร ดังนี้  
1)  โครงกระดูกจำลอง  จำนวน 2 ชุด 
2)  หุ่นจำลองมนุษย์ ขนาดครึ่งตัว จำนวน 1 ตัว 
3)  หุ่นปฏิบัติการฟ้ืนชีพผู้ใหญ่  จำนวน 2 ชุด 
4)  หุ่นปฏิบัติการฟ้ืนชีพทารก จำนวน 1 ชุด 
5)  หุ่นปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพเด็กโตแบบมีสัญญาณไฟ จำนวน 1 ชุด 
6)  หุ่นปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด 
7)  หุ่นปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพเด็กโต จำนวน 1 ชุด 
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8)  หุ่นทารก จำนวน 11 ตัว 
9)  โมเดลตรวจเต้านม จำนวน 7 อัน 
10)  เตียงตรวจโรค จำนวน 3 เตียง 
11)  เตียงฟาล์วเลอร์ (เตียงที่ไขปรับระดับได้) จำนวน 1 เตียง 
12)  เครื่องปั่นเฮมาโตคริต จำนวน 1 เครื่อง 
13)  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง 
14)  เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 6 เครื่อง 
15)  เครื่องตรวจตาและหู จำนวน 2 ชุด 
16)  เครื่องวัดความดันโลหิต และหูฟัง  จำนวน 58 ชุด   
17)  ชุดทำแผล (ถาด, ปากคีบ) จำนวน 70 ชุด  
18)  เครื่องตรวจปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ  จำนวน 1 ชุด 
19)  กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 23 ชุด 
20)  ชุดถ่ายสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์พร้อมจอทีวี จำนวน 1 ชุด 
21) ชุดอุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนแบบพร้อมใช้งานสำหรับใช้

ร่วมกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จำนวน 3 ชุด 
22)  ไม้เคาะเข่า จำนวน 23 อัน 
23)  ส้อมเสียง จำนวน 1 อัน 
24)  บิกเกอร์ จำนวน 100 อัน 
25)  ตะเกียงแอลกอฮอล์ จำนวน 40 อัน 
26)  อุปกรณ์ในการเข่ียเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 40 อัน 
27)  จานเพาะเชื้อ จำนวน 50 อัน 
28)  เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง 
29)  เครื่องวัดเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
30)  เครื่องวัดแสงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง 
31)  เครื่องวัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
32)  เครื่อง DO meter แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
33)  ไฟฉาย จำนวน 40 อัน 
34)  หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองพับได้ จำนวน 3 อัน 
35)  หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จำนวน 4 อัน 
36)  หน้ากากครึ่งหน้า ไส้กรองคู่ จำนวน 1 อัน 
37)  เลนส์กระบังหน้า จำนวน 1 อัน 
38)  ปลั๊ก Silicone อุดหู ชนิดมีสาย จำนวน 20 คู่ 



-77- 
 

 

39)  แว่นตาเลนส์ใสป้องกันรอย ปรับขาได้ จำนวน 10 อัน 
40)  ครอบตานิรภัยป้องกันสารเคมี จำนวน 10 อัน 
41)  ชุดป้องกันสารเคมีและฝุ่นละออง จำนวน 8 ชุด 
42)  Earmuff แบบติดหมวก จำนวน 2 อัน 
43)  ครอบหูลดเสียง จำนวน 2 อัน 
44)  หมวกนิรภัยรุ่นปรับหมุน มีรูระบายอากาศ จำนวน 4 ใบ 
45) โมเดลฟันพร้อมแปรง จำนวน 2 ชุด 
46) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง 
47) เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบมี code จำนวน 2 ชุด 
48)  หุ่นตรวจครรภ์ จำนวน 2 ชุด 
49) Monofilament จำนวน 15 อัน 
50) ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก 0 – 2 ปี จำนวน 1 ชุด 
51) ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก 2 – 6 ปี จำนวน 1 ชุด 
52) ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก 5 – 6 ปี จำนวน 1 ชุด 
53) ถังดับเพลิง จำนวน 5 อัน 
54) Wheelchair จำนวน 1 คัน 
55) Walker จำนวน 2 อัน 
56) Tripod cane จำนวน 3 อัน 
57) ไม้ค้ำยัน จำนวน 2 คู่ 
58) Carbon meter จำนวน 1 อัน 
59) Spirometer จำนวน 1 อัน 
60) เบาะนวด จำนวน 36 ชุด 
61) เสื่อโยคะ จำนวน 10 ผืน 
62) ชุดกระโจมอบสมุนไพร จำนวน 10 ชุด 
63) รองเท้าบู๊ตยาง จำนวน 5 คู ่
64) สายวัดรอบเอว จำนวน 20 เส้น 
65) เครื่องวัดความเค็ม จำนวน 4 อัน 
66) ปรอทแก้ววัดอุณหภูมิ จำนวน 14 อัน 

6.2.4 อุปกรณ์การศึกษาของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1)  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 6 เครื่อง 
2)  เครื่องเล่นซีดี  จำนวน 3 เครื่อง 
3)  ปรินส์เตอร์  จำนวน 10 เครื่อง 



-78- 
 

 

4)  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  6  เครื่อง 
5)  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (LCD Projector)  จำนวน 9 ชดุ  
6)  ชุดลำโพงและเครื่องขยายเสียง Outdoor  จำนวน 5 ชดุ 
7)  เครื่องฉายภาพทึบ (Video visualizer) จำนวน 1 ชุด 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการ
ทำงานจริงในวงการสาธารณสุข  จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ถูกต้อง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน  ดังนี้ 

6.3.1 คณาจารย์ในสาขาวิชาสามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ไปยัง
คณะและสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

6.3.2 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือการซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ 
6.3.3 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เอื้อให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3.4 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
อย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน ด้านการปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยา ฯลฯ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ดังนี้ 

  6.4.1 ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
  6.4.2 ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง และพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกำหนด
ข้างต้น 
  6.4.3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษา ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
  6.4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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 สาขามีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา งานวิจัย และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยา
บริการที่มีหนังสือด้านการพฒันาและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำรา
เฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 สาขาประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็นให้สาขาวิชา กับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดซื้อหนังสือได้ด้วย 
 ในส่วนของสาขาจะมีตู้หนังสือ เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัด
สื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
และสาขามีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตาหลักสูตร โดยจัดทำแบบ
สำรวจความต้องการของนักศึกษา ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
สถาบันการศึกษาสามารถกำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักท่ีแสดงคุณภาพของการจัดการ

เรียนการสอนที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรในหมวดที่ 1 - 6 ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80.00 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับ มคอ.1   

X X X X X 

3. มีการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ให้แล้วเสร็จ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดทำการสอนทุกภาคการศึกษา 

X X X X X 

4. มีการจัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. มีการจัดทำ มคอ.7 ภายในกำหนด 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X X X X 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้ที่กำหนด มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25.00 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

 
 

X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ คำแนะนำ หรือการ
อบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอนและวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถชี้นำตนเองในการเรียนรู้ 

โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมเน้นผลลัพธ์เชิงทักษะผู้เรียน กลยุทธ์การ
เรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู ้ที่ กำหนดในรายวิชาและใช้วิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา 
โดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการที่กล่าวมาข้างต้น ก็
ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ในส่วนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนนั้น จัดให้
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องดำเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป โดยหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นให้นักศึกษาประเมิน
รายวิชาตามแบบประเมินที่สาขาวิชานั้นจัดทำข้ึน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำได้โดยการ 
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ประธานหลักสูตร และ หรือทีมผู้สอน 
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก 
1) นักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่ 
2) ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ใช้บัณฑิต 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
4) สำรวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมไปถึงผ่านการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA)   
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ หรือข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร  
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคม
และวัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
        Fundamental knowledge of language and Communication, 
Integrated language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, 
reading and writing to apply in life. 
 
0001102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
                 (English for Communication) 
          การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานที่ ทีต่ั้ง การบอกทิศทาง 
   Fundamental English for Communication with four skills namely 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each 
other, giving personal information, giving information about family and community, 
describing places, giving location and direction. 
 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
                              (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
              การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ  
      Practice of English listening and speaking at the levels of sentence 
and discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 
with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills. 
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วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
                              (Information Searching for Study) 
       สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กล
ยุทธ์และกระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองาน
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ
รายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
       Information, information literacy skills, information sources and 
resources, retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 
universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on 
other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
                              (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

   การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การ
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

    Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 
brochures, and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication. 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
                              (English for Cultural Communication) 
       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 
      English for communication regarding cultural issues, geography, 
climates, social value, beliefs, food, and traditional festivals 
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0001107    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  
                       (English for Communication in the Workplace) 
         ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และ
ขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียน
ประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน 
       English in the workplace, welcoming, making appointment, 
telephoning, giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, 
job advertisement. 
 
0001108   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน    2(2-0-4)  
   (Chinese for Daily Life Communication) 
        หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
        Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and 
sentence structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading 
and writing. 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
   (Buddhism for Development) 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญวันสำคัญและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการดำเนินชีวิต 
         Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist 
Sabbath days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, 
mind and wisdom development for living. 
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0002102   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
                       (Psychology for Self Development) 
          ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื ้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
             Definitions, significance, basic factors and psychology theory of 
behavior, self development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
   (Music and Life Appreciation) 
         การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การ
เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
          Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience. 
 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
       (Arts and Design) 

     หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และ
การมีรสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
          Principles, concepts, creativity, imagination and processes of 
creative arts and design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of 
beauty and aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia 
and west in past and present. 
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0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
       (Art Performance Appreciation) 
          ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
   The meaning of aesthetics and performances. The value of 
performing art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 
performances that are consistent with local values and lifestyles. 
 
0002106    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 

(Meditation for Life Development) 
             ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำ
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั ้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผัง
สมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
             Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the 
beginning of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of 
meditation; meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as 
related to education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states 
of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight 
meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and 
the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the 
insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population. 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี      2(2-0-4) 
                      (Smart Citizenship) 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที ่ เสรีภาพ และบทบาทของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ 
จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกที่ดีของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
           Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles 
in the context of democracy; democratic form of government with the king as head of 
state, living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems 
of corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of 
Thailand and the world. 
 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 
                           (Thai Society System) 
      สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการ
พัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
       Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, development 
and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable 
development, and Thai nationalism. 
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0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
                     (Global Society System) 
       ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู ่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               The changes of global society in politic, economy, culture, 
environment, and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict 
resolution; life in the Digital Age. 
 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
      (Business and Daily Life) 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของ
ธุรกิจ การผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
      Fundamental business; business model; business attributes; 
business role; production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life. 
 
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
          (Loei Study) 
       ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
      Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, 
ways of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
        (Thailand and ASEAN Community) 
            ความเป็นมา ข้อมูลพื ้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
              Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member.  
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4)  
                      (Economy in Daily Life) 
      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 
ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
       Fundamental of economics; economy in daily life; economic 
system; market and price; national income; gross provincial product; government and 
private sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis 
of household, community, and current society economies. 
   
0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4)  
     (Law in Daily Life) 
      กฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
       Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial 
law, criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws 
and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law. 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
                        (Thinking and Decision Making) 
        หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน 
         Principles and human thinking process; analytical thinking and 
creative thinking; logical principles; data collection; data analysis through software 
application for decision making; application of the principle of decision-making analysis; 
linear programming for problem solving in daily life. 
 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
       (Computer Technology for Daily-Life) 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
   Basic knowledge about a computer system, Components of a 
computer system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer 
security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills for 
daily life. 
 
0004103    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4)  
                         (Exercise for Health) 
            ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
                          Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of 
exercise according to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
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0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
                      (Science and Technology for Quality of Life) 

      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิตมนุษย์ 
      Science process; chemical in daily life; renewable energy 
technology; biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and 
technology on human life. 
 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
   (Science for Health) 
       ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนว
ทางการเลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้เกี ่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจำวัน 
        Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, 
sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 
knowledge, diseased prevention and daily medication. 
 
0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
       (Life and Environment) 
   การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
       The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts on 
quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management. 
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0004107    เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4)  
   (Household Appliances Maintenance Techniques) 
         หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
             Principle of operation; household kits maintenance techniques in 
daily life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security 
and energy conservation awareness. 
 
0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4)  
   (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
        หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยง
และการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage 
crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture. 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน 33 หน่วยกิต                               
   1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บังคับเรียน 12 หน่วยกิต            
4012005    ฟิสิกสส์ำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3(2-2-5) 
   (Physics for Health Science) 
   การวัดและระบบหน่วย การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน งาน กำลัง พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการชน ความหนาแน่นและหลักของอาร์คีเมเดส 
ความดันและหลักของปาสคาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน กฎของแก๊ส ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 
กัมมันตภาพรังสี และให้มีการปฏิบัติการทดลองที ่สอดคล้องกับทฤษฎี และการประยุกต์ใช ้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ     
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   Measurement and unit system, motion, force and Newton's law of 
motion, work, energy, power, simple machine, momentum, collision, density and 
Archimedes’ principle, pressure and Pascal’s principle, introduction of heat, gas law, 
electricity and electromagnetic, radioactivity, practical experiment relevance with cortical 
content and application of health sciences. 
 
4021005    เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(2-2-5)  
   (Chemistry for Health Science) 
   สารและการจำแนกสาร โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี 
สมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและแทรนซิซั่น แก๊ส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี กรดเบส 
เคมีไฟฟ้า ชีวเคมี ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
   Identification of chemical substance, atomic structures, 
stoichiometry, chemical bond, chemical properties of representative elements and 
transition elements, gas, liquid, solution, solid, chemical equilibrium, acid-base, electrical 
chemistry, biochemistry, practical experiment relevant with cortical contents, and 
application in health science. 
 
4031005    ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    3(2-2-5) 
   (Biology for Health Science) 
   กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซม์และ
เมแทบอลิซึม เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
ระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิต นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

The origin of species and evolution, chemical compound of living 
organism, enzymes and metabolism, cell and cell division, plant and animal tissues, 
reproduction and growth of living organism, systems of living organism, ecology and 
biodiversity, genetic inheritance, classification of living organism, practical experiment 
relevant with cortical contents, and application in health science. 
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4072101    สถิติและชีวสถิติ       3(2-2-5)  
   (Statistics and Biostatistics) 
   หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติและชีวสถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทางสาธารณสุข วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจง
และการกระจายข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นในการวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   The basic principles and benefits of statistics and biostatistics, data 
collection methods. Presenting information in various forms for public health, the basic of 
data analysis for public health.  Data distribution, data estimation, hypothesis testing, the 
basic statistics for research, the computer programs using for statistical analysis, and 
practicing in accordance with the theoretical content. 
 
   1.2) กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข บังคับเรียน 21 หน่วยกิต            
4071201    กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์     3(2-2-5) 
   (Human Anatomy and Physiology)   
   ความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา คำศัพท์ที่ใช้ทางกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ รูปร่างลักษณะตำแหน่งและหน้าที่การ
ทำงานของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียน  ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งในลักษณะ
ที่ปกติและผิดปกติเม่ือเกิดโรคหรือพิการ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   The meaning, the importance of anatomy and physiology, 
Vocabularies that are used in anatomy and physiology, structures, position and functions 
of skeletal, muscular, nervous and special sensory organs, respiratory, circulatory, digestive, 
urinary, reproductive and endocrine system in normal and abnormal conditions , and 
practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4071202   การสาธารณสุข                3(3-0-6)                      
   (Public Health)  
   ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการสาธารณสุข
ของโลกและประเทศไทย แนวคิดและขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุข ได้แก่ การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้นและการฟ้ืนฟูสภาพ อนามัยครอบครัว อนามัย
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สิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศไทย ระบบสุขภาพของประเทศไทย และ
แนวโน้มการสาธารณสุขไทยในอนาคต 
   Definition, importance, history and evolution of public health in the 
world and Thailand, concepts and scopes of health and public health including health 
promotion, disease prevention and control, primary medical care and rehabilitation, family 
health environmental health, health policy and health development plan, Thailand's 
health system and future trends of Thai public health. 
 
4071203   จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข      3(2-2-5) 
   (Microbiology for Public Health)  
   ความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวิชาจุลชีววิทยาทาง
สาธารณสุข รูปร่างลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ริคเกตเซีย คลามัยเดีย และเชื้อรา ตลอดจนวิธีการ
ติดต่อ การทำให้เกิดโรค การระบาด การควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ภาวะภูมิคุ้มกันที่เกิด
จากการติดเชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติการสอดคล้อง
กับเนื้อหาทฤษฎ ี
   Definition, importance and history of microbiology for public health, 
morphology of bacteria, virus, rickettsia, Chlamydia, and fungi.  Including contact, 
pathogenesis, epidemics, control, prevention, immune response to microbial infection, and 
laboratory diagnosis of microorganism, and practicing in accordance with the theoretical 
content. 
 
4071204   พยาธิวิทยาสาธารณสุข       2(2-0-4) 
   (Pathology for Public Health)  
   การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อได้รับภยันตราย การอักเสบ ความผิดปกติ
จากภูมิคุ ้มกัน โรคติดเชื้อ กลไกการเกิดและผลของเนื ้องอก พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ ่งแวดล้อมและ
สารอาหาร ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิซึม และพัฒนาการที่ผิดปกติ   
   Cell death and cell adaptation when a cell is damaged, 
inflammation, immune disorders, infectious diseases, mechanism of tumor, pathogenesis 
cause by nutritional and environmental agents, disorders of metabolism and development 
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4072205   ปรสิตสาธารณสุข         3(2-2-5)                      
   (Parasitology for Public Health)  
   ความหมาย ความสำคัญของปรสิตวิทยา การจำแนกประเภทของปรสิต รูปร่าง
ลักษณะวงชีวิต ระบาดวิทยา การติดต่อ การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากปรสิต
ประเภทโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข และปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหาทฤษฎี 
   Definition and importance of parasitology, classification, 
morphology, life cycle, epidemiology, infection, and diagnosis as well as prevention of 
parasitic diseases such as protozoa, helminth, and arthropod which can cause the public 
health problems, and practicing in accordance with the theoretical content. 
    
4073206   เภสัชวิทยาสาธารณสุข      3(3-0-6)                      
   (Pharmacology for Public Health)  
   ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับยา พื้นฐานทางเภสัชวิทยา หลักการใช้ยา การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก การคำนวณทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการ
ออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณวิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการไม่พึงประสงค์และข้อห้ามของการใช้ยา ภายใต้ขอบเขต
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ 
   General knowledge in drugs, basic of pharmacology, principles of 
drug administration drug use in these groups (elderly, pregnancy, lactation, and pediatrics), 
pharmacy calculation, drug classifications, mechanism of drug actions, drug indications, 
drug dosage, adverse drug reactions and drug contraindications in public health laws, 
national essential drug list. 
 
4073207   ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1     2(1-2-3) 
   (English for Public Health 1)  
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานสาธารณสุข ด้านการฟัง พูด อ่านและ เขียน
ได้แก่ การซักประวัติ  การกรอกประวัติ การตรวจร่างกาย  การเก็บสิ่งส่งตรวจ   การให้ยา  การให้
คำแนะนำ การให้สุขศึกษา  การอ่านข่าวหรือบทความทางสุขภาพ และ ศัพท์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ใช้บ่อย และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   English for communication in public health with four skills namely 
listening, speaking, reading and writing  regarding;  taking history, filling in the forms, 
physical examination, specimen collecting,  giving medication, explanation about health 
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problem and health education, reading on health news and report and frequently used 
medical and public health terminology, and practicing in accordance with the theoretical 
content. 
 
4073208   โภชนศาสตร์สาธารณสุข               2(1-2-3)         
   (Public Health Nutrition) 
   หลักโภชนาการ อาหารและสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและ
สุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ โรคทางโภชนาการและโภชน
บำบัด การให้โภชนศึกษา บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Principles of nutrition, food and nutrition, relationship between 
nutrition and health, nutritional assessment, nutrition for person in different age group, 
nutrition diseases and nutritional therapy, the nutrition education, Public Health officers’ 
roles and health promotion on nutrition, and practicing in accordance with the theoretical 
content. 
 
  2)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต                               
          2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย 
วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
4071301   พฤติกรรมสุขภาพ       2(1-2-3) 
   (Health Behavior)  
   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตร์และการประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสาธารณสุข การเฝ้าระวังและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนหลักการและวิธีประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี     
   Definition, importance, types, forms of the health behavior, theories 
of the behavioral science and the application to public health, surveillance and health 
behavior analysis, health behavior development, including principle and health behavioral 
assessment, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
 
 



-101- 
 

 

4071302   เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์     2(2-0-4) 
   (Sex Education and Reproductive Health)  
   ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู ้ เร ื ่องเพศ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทาง
เพศ การวางแผนครอบครัว กฎหมายครอบครัว  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์  ความเป็นมา
และขอบเขตของงานอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย  ข้อชี้ชัดและสถานการณ์แนวทางการดำเนินงาน
และการพัฒนา การสอนเพศศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในงานอนามัยเจริญพันธุ์ 
   Characteristic and definition of sex, sexual knowledge, growth and 
sexual development, sexual relationship, the belief and mis-understanding of sex, family 
planning, family law, Sexually Transmitted Diseases, objective and sexual abnormality 
background and scope of the reproductive Health in Thailand, situation operation and 
development of the sex education and the health promotion in reproductive health. 
 
4072303   การจัดการสาธารณสุขในชุมชน      2(1-2-3) 
   (Community Public Health Management)  
      หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ทฤษฎี กลยุทธ์ และ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน เทคนิคและวิธีการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน การ
ประเมินภาวะอนามัยชุมชน การวินิจฉัยและการลำดับความสำคัญของปัญหาอนามัยชุมชน การวางแผน
การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจน
กระบวนการจัดการสาธารณสุขในชุมชน การใช้กลยุทธ์ เทคนิค องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม กระบวนการการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลสามารถจัดการตนเองและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
มีสุขภาพดีของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ และจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน         
   Principle of community public health management, theories, 
strategy and tools on community public health management, technique and method of 
community public health management, Community Health Assessment, Community 
Diagnosis and Priority setting, Planning, Implementation and Evaluation.  As well as the 
process of managing public health in the community, using appropriate strategies, 
techniques, knowledge and technology. The process is to encourage people to be able to 
manage themselves and the environment for their own health, family, community and 
society.  Including the practice and implement a project to solve public health problems 
in the community. 
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4073304   สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ      2(1-2-3) 
   (Health Education and Health Communication)              
   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและขอบเขตของสุขศึกษา สื่อสุขศึกษา การ
วางแผนและการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการสื่อสารสุขภาพ การรณรงค์ด้านสุขภาพ นวัตกรรมทาง
สุขภาพ กลยุทธ์งานสุขศึกษาในการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค 
   Health education definition, concepts and health education media, 
health education planning and implementations in school, hospital and community, basic 
public health relations in health communication, health communication process and health 
campaign, health innovation, health education strategies in health education practice for 
health promotion, disease prevention and control. 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
4073305   สุขภาพจิต           2(2-0-4) 
   (Mental Health)   
   แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะ
ความผิดปกติทางจิต การพัฒนาสุขภาพจิตด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น 
การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนจำแนกตามกลุ่มวัย และวิธีจัดการสุขภาพจิตท่ามกลางภาวะวิกฤติ 
   Concepts and importance of mental health. Characteristics of good 
mental health, Characteristics of mental disorders, Mental health development in terms 
of emotional, psychological and social. Mental health promotion in communities classified 
by age groups, mental health management in crisis. 
 
4073306   ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2    2(1-2-3) 
   (English for Public Health 2)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1  
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้าความรู้ด้านสาธารณสุข การอ่านการฟัง
บทความทางวิชาการด้านสาธารณสุข เขียนสรุปความและรายงานจากการสืบค้น  การนำเสนอ  และ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี  
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   Professional English in use for health information searching, listening 
and reading research articles on health, summary writing, presentation, and practicing in 
accordance with the theoretical content. 
 
4073307   สมุนไพรในงานสาธารณสุข     2(2-0-4) 
   (Herb in Public Health)  
   ความหมาย ความสำคัญของสมุนไพรในงานสาธารณสุข แหล่งที่มาของสมุนไพร 
หลักการใช้สมุนไพรทั่วไป สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย ภายใต้งานสาธารณสุขมูลฐาน  
   Definition, importance of herb in public heath, source of herb, 
principle of herbal using, herb for treatment of several body system in the primary health 
care. 
   
4073308   สังคมวิทยาการสาธารณสุข     2(2-0-4) 
   (Public Health Sociology)  
   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ลักษณะสังคม โครงสร้างของ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ
ทางสังคม พฤติกรรมการบริการทางสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 
   Basic concepts of sociology related to health, social characteristics, 
social structures, social and cultural changing, factors and social environmental that affect 
to health, social health, Health services behavior for communities and society. 
 
4073309   การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์    2(1-2-3) 
   (Reproductive Health Counseling) 
   ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา แนวคิดและทฤษฎี
การให้คำปรึกษา กระบวนการให้คำปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่
ชุมชนและสังคม และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Definition, importance, objective of counseling, concepts and theory 
of counseling, process of counseling, skill of reproductive health counseling for community 
and society, and practicing in accordance with the theoretical content. 
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          2.2) กลุ่มวิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข ไมน่้อยกว่า 12 หน่วย 
วิชาบังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
4072401    โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ     2(1-2-3) 
   (Communicable and Non-communicable diseases)  
   ความหมาย ประเภทและธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ การบาดเจ็บ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Definition, types, and the natural of communicable and non-
communicable diseases, determinants of communicable and non-communicable diseases, 
epidemiology of communicable diseases, emerging and re-emerging diseases, injury, the 
communicable disease act, and also immunization, and practicing in accordance with the 
theoretical content. 
 
4072402    หลักวิทยาการระบาด       3(2-2-5) 
   (Principles of Epidemiology)   
   แนวคิด ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของวิทยาการระบาด 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา การกระจายของโรค การเฝ้า
ระวังและการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค และการ
วินิจฉัยชุมชน รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Concept, meaning, scope, purpose and advantage of Epidemiology. 
Basic concept of the natural history of disease, Measurement in Epidemiology, Distribution 
of diseases, Surveillance and Disease Investigation, Study designs in Epidemiology, Disease 
Screening and Community diagnosis.  Including the determinants of diseases, emergency 
health response, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4073403   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข   2(1-2-3) 
   (Research Methodology in Public Health) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภทของการวิจัย 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปร
และสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการเขียนโครงร่างวิจัย จริยธรรมในการวิจัย และ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Fundamentals of research methodology in public health, type of 
research, background and signification, research question,  objective, review literature, 
variable and hypothesis, population and sample size, principle of selection instrument and 
data collection technique, assessment of research instrument, data analysis, principle of  
writing research proposal, research ethic, and practicing in accordance with the theoretical 
content. 
 
4073404   โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข     2(1-2-3) 
   (Public Health Innovation Projects) 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Study of the concepts, theories, element, creative and innovative 
development methods, copyright and intellectual property related laws, case studies on 
important innovation development in the world, practice on creative and innovative 
development for the community and environment, presenting outcomes in public, and 
practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4073405   การวิจัยทางสาธารณสุข      1(0-2-1) 
   (Public Health Research) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
   ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลวิจัยทางสาธารณสุข   
   practicing in data collection, data processing, data analysis, 
conclusion, writing research report, and presentation of research findings.  
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วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
4074406   ประชากรศาสตร์       2(2-0-4) 
   (Demography)  
   ขนาด การกระจายตัว องค์ประกอบของประชากร กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร ซึ ่งมีผลมาจากแบบแผนของการเจริญพันธุ ์ การตาย การย้ายถิ ่น ทฤษฎีประชากร 
ตัวกำหนดและผลของการเพิ่มของประชากร การเพิ่มของประชากร และขอบเขตงานสาธารณสุขกับ
ประชากรศาสตร์ 
   Size, distribution, composition of population, process of population 
changes resulting from fertility pattern, mortality and migration of the population, 
population theory, determinants and consequences of population growth, and scope of 
public health and demographic. 
 
4074407   การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ     2(2-0-4) 
   (Disaster Management)  
   คำจำกัดความ แนวคิด และความสำคัญของพิบัติภัยสาธารณะ ประเภทของ
พิบัติภัยสาธารณะ  ขอบเขตของพิบัติภัยสาธารณะ การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
   Definition, concept and significance of disaster, type of disaster, 
scope of disaster, prevention and disaster relief, natural disaster and emergency 
management. 
 
4074408   การจัดการควบคุมโรคทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
   (Disease Control Management in Public Health) 
   การปฏิบัติการทางด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การเขียนรายงาน
สอบสวนโรค และการดำเนินการควบคุมโรคและปัญหาสุขภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาด   
   Practice in surveillance, disease investigation, report writing, 
investigation of disease, and process of controlling disease and health problems in the 
event of an epidemic. 
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4074409   สัมมนาสาธารณสุข       2(1-2-3) 
   (Seminar in Public Health) 
   หลักการสัมมนา การเตรียมประเด็นสัมมนา การดำเนินงานในการจัดสัมมนา 
การเลือกค้นคว้าและเรียบเรียงประเด็นในการสัมมนาทางสาธารณสุข การนำและร่วมสัมมนา รวมทั้ง
เทคนิคและวิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ฝึกทดลองจัดและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
จากการสัมมนางานสาธารณสุข การจัดทำรายงาน การนำเสนอและอภิปรายประเด็นที่นำมาสัมมนาในเชิง
วิชาการ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Principles of seminar, seminar issues preparation, seminar 
operations, selection topics, research and compilation of issues in public health seminars, 
seminars leadership and participation. As well as techniques and methods for synthesizing 
knowledge from seminars, practice training to organize and synthesis the knowledge from 
public health seminars, report preparation, presentation, discussion on the issues brought 
to the seminar academic presentation, and practicing in accordance with the theoretical 
content. 
   
          2.3) กลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ 
และการส่งต่อ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย 
วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
4071501   อนามัยครอบครัว         3(2-2-5) 
   (Family Health)  
   ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว  ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต
ของงานอนามัยครอบครัว  การอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
ของทุกช่วงวัย  ปัญหาครอบครัว การให้คำปรึกษา และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Concept and theories of family, definition importance and scope of 
family health, maternal and child health, development and health promotion of all ages, 
family problems and counseling, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4073502   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน  2(1-2-3) 
   (First Aid and Basic life Support)  
   ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล หลักการป้องกันการติดเชื้อ 
วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บในระบบต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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   Definition and importance of first aid, principle of infection 
prevention, primary help methods for the injured in various systems, basic resurrection, 
and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4073503    การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   (Health Assessment and Basic Medical Care) 
   หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคและการบำบัดโรคเบื้องต้นภายใต้ขอบเขตสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และการฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น      
   Principles and methods of health assessment, including history 
taking, Physical examination, Laboratory examination, Basic diagnosis and therapy under 
the scope of the Council of Community-Public Health. and practicing in basic health 
assessment and therapy. 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
4074504   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ      2(1-2-3) 
   (Elderly Health Care)  
   ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ทฤษฎีผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านสุขอนามัย อาหาร การออกกำลัง
กาย นันทนาการ การจัดโครงการสุขภาพ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ  และปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหาทฤษฎี  
   Definition and importance of elderly, theory of elderly, changing of 
body, mind, social and environmental, health care and health promotion of hygiene, 
foods, exercise, recreation, health project and activities for elderly, and practicing in 
accordance with the theoretical content. 
 
4074505   การฟื้นฟูสุขภาพ      2(1-2-3) 
   (Health Rehabilitation) 
   แนวคิดการฟื้นฟูสุขภาพ และความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อการฟื้นฟู
สุขภาพ กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  การสร้างพลัง
อำนาจ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  และปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหาทฤษฎี 
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   Rehabilitation concept, responsibility of public health providers in 
rehabilitation including rehabilitation process, rehabilitation for Individual, family and 
community empowerment, rehabilitation legislation and policy, and practicing in 
accordance with the theoretical content. 
 
4074506   การดูแลสุขภาพองค์รวม      3(2-2-5) 
   (Holistic Care) 
   แนวคิด  หลักการบูรณาการแบบองค์รวมงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อสุขภาพพ้ืนฐาน การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น  การเยี่ยม
บ้าน การส่งต่อ  โรคที่พบบ่อยในชุมชน ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ที่ใช้บ่อย ฝึกทดลองในการ
ให้บริการสุขภาพ บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Primary care concept, Principles of the holistic integration of health 
promotion, health prevention, treatments and basic rehabilitation, responsibility of public 
health providers in the primary care, taking basic history, basic health examination, 
principles of the initial treatment, basic life support, home visit, refer, common diseases in 
the community, Over The Counter drug (OTC drug) and common medical supplies, skill 
training procedure for primary health service based on holistic care by law, and practicing 
in accordance with the theoretical content. 
 
4074507   ทันตสาธารณสุข       2(2-0-4) 
   (Dental Public Health)  
   กายวิภาคของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก โรคที่พบได้ในช่องปาก การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางทันตกรรม ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมสาธารณสุข แนว
ทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ  
   This course focuses on anatomy of teeth and organs in the mouth, 
the diseases that are found in the mouth, basic dental care, preventive dentistry, dental 
public health guidelines under the national development plan.  
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4074508   การแพทย์ทางเลือก       2(1-2-3) 
   (Alternative Medicine)  
   ความหมาย สถานการณ์การแพทย์ทางเลือก หลักการพิจารณาเลือกใช้
การแพทย์ทางเลือก สมาธิบำบัด อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมชาติบำบัด การล้างพิษ กัวซา การนวด 
การจัดกระดูก การฝังเข็ม วารีบำบัด ดนตรีบำบัด สุคนธบำบัด งานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก และ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Definition, Situation of alternative medicine, selection criteria of 
alternative medicine, meditation healing, yoga, healthy food, naturopathy, detoxification, 
Guasa, massage, chiropractic, acupuncture, hydrotherapy, music therapy, aroma therapy, 
research in alternative medicine, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
          2.4) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
4071601   มลพิษกับสุขภาพ      2(2-0-4) 
   (Pollution and Health)  
   ความหมาย และความสำคัญของมลพิษกับสุขภาพ การจำแนกประเภทของ
มลพิษ ปัญหาและสาเหตุของการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน 
มาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา   
   Definition and importance of pollution and health, types of 
pollution, problem and cause of pollution, effects of pollution on personal and 
community, procedure of prevention control and solve pollution.  
 
4072602   อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
   (Environmental Health)   
   ความรู้พื้นฐาน หลักการ แนวคิด และความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   
การจัดหาน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย  สุขาภิบาลที่พักอาศัยและ
สถานประกอบการ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมและจัดการเหตุ
รำคาญและข้อร้องเรียน การควบคุมแมลงพาหะนำโรคและสัตว์แทะ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ตลอดจนการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
   Fundamentals, principles, concepts and importance of 
environmental health, water supply system, waste water treatment, excreta disposal, solid 
waste management, housing and work place sanitation, food sanitation, air pollution 
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control, controlling and management of nuisance and complaint, arthropod and rodent 
control, environmental health operation in community, including field trip and practicing 
in involved issues. 
 
4072603   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5) 
   (Occupational Health and Safety) 
   ความหมาย  และความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อันตราย
จากสภาพแวดล้อมในการทำงานและการป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ  วิธีควบคุมและป้องกัน
อันตรายจากการทำงาน หลักความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักการยศาสตร์ อุบัติเหตุจากการทำงานและการประเมินความเสี่ยง  อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย โรคจากการประกอบอาชีพ การ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Definition and importance of occupational health and safety, work 
place hazard and prevention, occupational diseases, methods of control and prevention 
of working environmental hazard, principle of industrial safety, methods of control and 
prevention of hazards due to working environment, ergonomic, accident of work and risk 
assessment, personal protective equipment, fire prevention and control, occupational 
disease, emergency responses, occupational health and safety standard and legislations, 
and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
4074604   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 
   (Health and Environmental Impact Assessment)  
   แนวคิดและหลักของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เทคนิค
และวิธีการประเมิน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและการ
วางแผนบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดรายงานผลการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
   Concept and principles of environmental health impact assessment, 
technique and evaluation method, analysis of environmental health impacts assessment, 
monitoring evaluation and planning for managing environmental health impacts 
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assessment, environmental health impacts assessment reporting and practices of skill in 
environmental health impacts assessment. 
 
4074605   สุขาภิบาลอาหาร      2(1-2-3) 
   (Food Sanitation)  
   หลักการสุขาภิบาลอาหาร ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร ความ
ปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร การประยุกต์ใช้หลักสุขวิทยาที่ดี  และการวิเคราะห์
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต จัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกหลักสุขาภิบาลในสถานประกอบการ การโรคและ
การควบคุมโรคที่เกิดจากอาหาร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร และฝึก
ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
   Principles of food sanitation, importance of sanitation, food safety, 
food hygiene, good hygiene practice (GHP) and Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP), sanitation environmental management in establishment, disease and control 
food borne disease, food sanitation standard and legislations and practicing in involved 
issues. 
 
4074606   การยศาสตร์ในการทำงาน     2(2-0-4) 
   (Ergonomic at work)  
   บทนำ การยศาสตร์ กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจในการทำงาน ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความ
เมื่อยล้าจากการทำงาน หลักในการสร้างสภาวะที่ถูกต้องในการทำงาน การออกแบบอุปกรณ์และสถานที่
ทำงานเพ่ือความปลอดภัย 
   Introduction of ergonomics, mechanisms of human body under 
working environment in terms of physical and mental conditions, capabilities and 
limitations of human work due to internal and external factors, evaluation of body 
integrity, stress and fatigue from work. Principle of the right conditions in work, equipment 
design and work stations for safety. 
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          2.5) กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
4072701   ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ  3(2-2-5) 
   (Public Health Information System and Artificial Intelligence  
   for Health)  
   ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้
เพื ่อการบริหารและบริการสาธารณสุข  ความรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวปัญญาประดิษฐ์  การใช้โปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานด้านสุขภาพ เหมืองข้อมูลเพื่องานด้านสุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหาทฤษฎี 
   Data management system used for public health development, 
information systems used for the public health management and health services, 
introduction to artificial intelligent, artificial intelligence software used for health, data 
mining for health, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
4073702   จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข    2(2-0-4) 
   (Public Health Professional Ethics and Public Health Laws)  
   ความหมายของจริยธรรม มโนทัศน์ทางจริยธรรม คำที่มีความหมายเกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข หลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสุข การสร้าง
เสริมและพัฒนาจิตใจผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ และความสำคัญ ขอบเขต 
การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และอาชีวอนามัย 
   Definition of ethics, ethical conception, and word related to ethics, 
public health professional ethics, and the moral principle which is applicable to public 
health, Moral promotion and development for public health practitioner, case study and 
practices.  Importance, scope, development and evolution laws, Public Health Act and 
Ministerial Regulation Relating to Public Health, Environment and Occupational Health. 
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4074703   การบริหารงานสาธารณสุข      2(2-0-4) 
   (Public Health Administration) 
   แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การจัดองค์กร การบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ กระบวนการวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารงานสาธารณสุข 
   Concept and principles of administration, public health 
administration, policy analysis and public health development plan, public health 
resource management, organizing, strategic management, process of planning public 
health project, health insurance system, law and regulation related to administration and 
essential skills for health administrators. 
 
4074704   การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข   2(1-2-3) 
   (Planning and Evaluation in Public Health) 
   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท และ กระบวนการวางแผน การ
เขียนแผนและ โครงการทางสาธารณสุข แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผล ทฤษฎีการประเมินผล 
การประเมินผลในงานสาธารณสุข   การประเมินผลโครงการสาธารณสุข การรวบรวมข้อมูล  การสรุปผล 
การใช้ผลการประเมิน และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
   Basic concept of planning, type and process of planning, writing 
public health plan and programs, basic concept of evaluation, evaluation theories, 
evaluation in public health programs, data collecting, interpreting and conclusion, usage 
of public health evaluation, and practicing in accordance with the theoretical content. 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
4071705   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      2(2-0-4) 
   (Health Economics)  
   ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์
และอุปทานด้านบริการสุขภาพ  การเงินการคลังด้านสาธารณสุข  การประกันสุขภาพ การจัดสรร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน
สาธารณสุขทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนางานสาธารณสุข  
   Basic Knowledge of economics, concepts of health economics, 
demand and supply in health care services, health care financing, health insurance, health 
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resources allocation, unit cost analysis, economic evaluation in health services and 
application of health economic. 
 
4071706   พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม    2(2-0-4) 
   (Group Dynamics and Teamwork) 
   ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม 
ทฤษฎีการทำงานเป็นทีม เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นํากลุ่ม การสื่อสารของ
กลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม มารยาทของกลุ่ม ในบริบทงานสาธารณสุข 
   Definition of Group Dynamics, Nature and types of groups, group 
behavior, theories of teamwork, techniques of team development, techniques of team 
working; group leadership, group communication, the management of group conflict, and 
group manners in public health context. 
 
4071707   การคุ้มครองผู้บริโภค       2(2-0-4) 
   (Consumer Protection in Public Health) 
   สถานการณ์และปัญหาด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านสุขภาพของไทยและ
ต่างประเทศ หลักการ แนวคิด และกลวิธีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้าน
กฎหมาย สังคม และการเมือง และสิทธิผู ้บริโภค กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   Situations and problems of health consumer protection in Thailand 
and other countries; principles, concepts, and strategies for health consumer protection 
based on legal, social and political aspects, and consumer right; case studies related to 
health services and health care products. 
 
          2.6) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามวิชาชีพ 10 หน่วยกิต 
                  2.6.1) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน 3 หน่วยกิต 
4072801    การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน           1(90)                                    
   (Basic Public Health Training)  
   การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข เช่น งาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรค งานบำบัดโรคเบื้องต้น และงานชุมชน 
   Observing operations in health establishments, such as health 
promotion, disease prevention and control, basic therapy and community work.  
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4073802    การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน             2(180)                                    
   (Community Health Training) 
   การฝึกปฏิบัติงานด้านอนามัยชุมชน การวินิจฉัยชุมชน ประเมินปัญหาสุขภาพ
ชุมชน ประเมินปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเมินปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน และกระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม   
   Community health training, community diagnosis, community 
health problem assessment, community problems analysis and community health 
problem management process with community participation  
 

                  2.6.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือกลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
    เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   
                   2.6.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
4074803    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข              1(90)                                    
   (Preparation for Professional Experience in Public Health)  
   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพสาธารณสุขใน
เรื่อง การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น และการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย   
   Students preparation before field experience in public health, initial 
health assessment and basic therapy, health promotion and health care according to age. 
 
4074804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข               6(540) 
   (Field Experience in Public Health)  
   รายวิชาที ่ต้องเรียนก่อน: 4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 
   ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน การฝึกการเป็นผู้ร่วมงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  การทำงานเป็นทีม  บูรณาการ
ศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ  จัดทำโครงการหรือ
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในหน่วยงานและการ
นิเทศงานของอาจารย์ 
   Practice skill of health service in public health service providers, 
related organization and community.  Practice to be good co-worker, human relationship 
and teamwork and integrate public health sciences and related sciences to systematic 
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operations, conduct the project or innovation to solve health problems, under the 
supervision of health personnel who have professional license and supervision of teachers. 
 
                   2.6.2.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
4074901   เตรียมสหกิจศึกษา            1(90) 
   (Pre-Cooperative Education)  
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
   Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; 
relevant rules and regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques 
in job application; workplace selection; method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skills needed for working in workplace, quality management system; 
project or product presentation techniques; academic report writing, personality 
development; ethic and code of conduct in profession before practicing in workplace.  
 
4074902   สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต* 
   (Cooperative Education) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4074901 เตรียมสหกิจศึกษา  
   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์    โดย
การจัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย  
   Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying 
in cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice are applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ที่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรบัปรงุ 

1. 
 

ช่ือหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
Bachelor of Science Program in Public Health 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
Bachelor of Public Health Program in Public 
Health 

เพ ื ่อให ้หล ักส ูตรเป ็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณว ุฒ ิระดับอ ุดมศ ึกษา 
(TQF) 

2. ช่ือปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Bachelor of Science (Public Health) 
B.Sc. (Public Health) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Bachelor of Public Health (Public Health) 
B.P.H. (Public Health) 

เพ ื ่อให ้หล ักส ูตรเป ็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณว ุฒ ิระดับอ ุดมศ ึกษา 
(TQF) 

3 จำนวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

4 รูปแบบของหลักสตูร เป็นไปตามกรอบร่างมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรีสาขา
สาธารณสขุศาสตรและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง (มคอ1) 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

5 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   141    นก. 
โครงสร้างหลกัสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  30 นก. 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร          10 นก. 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6  นก. 

จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132    นก. 
โครงสร้างหลกัสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร          10 นก. 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6  นก. 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ร ่างมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
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ที่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรบัปรงุ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6  นก. 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8  นก. 

2.หมวดวิชาเฉพาะ               105 นก. 
2.1 กลุ่มวิชาแกน                       12 นก. 
2.2 กลุ่มพืน้ฐานสาธารณสุข            18 นก. 
2.3 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 29 นก. 
2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข 39 นก. 
   - วิชาบังคับ                                31 นก. 
   - วิชาเลือก                                 8 นก. 
2.5 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ              7 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสร ี               6 นก. 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    6  นก. 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8  นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 นก. 
2.1) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 33 นก. 
  2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์12 นก. 
  2.1.2) กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข 21 นก. 
2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 63 นก. 
  2.2.1) กลุ่มส่งเสริมสขุภาพและอนามยัชุมชน 10 นก. 
  2.2.2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิต ิและการวิจยั
ทางด้านสาธารณสุข 12 นก. 
  2.2.3) กลุ่มตรวจประเมนิ การบำบัดโรคเบ้ืองต้น การดแูลช่วยเหลอืฟื้นฟู
สภาพ และการส่งต่อ 10 นก. 
  2.2.4) กลุ่มอาชีวอนามยัและอนามยัสิ่งแวดล้อม 10 นก. 
  2.2.5) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 11 นก. 
  2.2.6) การฝกึงานหรือการฝกึภาคสนามวชิาชีพ 10 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี                6 นก. 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 

6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 10  นก. กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 10  นก. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) บังคับ  6  นก. บังคับ  6   นก. 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
Thai for Communication 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)    
Thai for Communication 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
English for Communication 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)    
English for Communication 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1) 
Information for Study Skills and Research 

0001104 การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
2(2-0-4)  
Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
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ที่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรบัปรงุ 

6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 นก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 นก. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4)  
Information Searching for Study 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Reading and Writing English for Daily Life 
Communication 

0001105 การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Reading and Writing English for Daily Life Communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
English for Cultural Communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4)  
English for Cultural Communication 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
English for Communication in the Workplace 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4)  
English for Communication in the Workplace 

 
0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Chinese for Daily Life Communication 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                6  นก. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                6  นก. 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้       6   นก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้       6   นก. 
0002101 พระพทุธศาสนาเพือ่การพฒันาชีวิตและสังคม 2(2-0-4) 
Buddhism for Living and Social Development 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-4) 
 Buddhism for Development 

0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
Human Behavior and Self Development 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 2(2-0-4)  
Psychology for Self Development 

0002103 สุนทรียภาพทางดนตรี 2(2-0-4) 
Music Appreciation 
 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวติ 2(2-0-4)  
Music and Life Appreciation 
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ที่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรบัปรงุ 

6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
Arts and Design 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)  
Arts and Design 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
Performance Art Appreciation 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)  
Art Performance Appreciation 

 0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4)  
Meditation for Life Development 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                6  นก. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                6  นก. 
 บังคับ  2   นก. 
 0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี 2(2-0-4)   

Smart Citizenship 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   6   นก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   4   นก. 
0003101 ระบบสังคมไทย2(2-0-4) 
Thai Society System 

0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4)  
Thai Society System 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
Global Society System 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
Global Society System 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Business and Dairy life 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Business and Daily Life 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
Loei Study 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
Loei Study 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 
Thailand and ASEAN Community 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4)  
Thailand and ASEAN Community 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Economy in Daily Life 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Economy in Daily Life 
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ที่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรบัปรงุ 

6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Law in Daily Life 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 
 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
นก. 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 นก. 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 นก. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 นก. 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
Thinking and Decision Making  

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  
Thinking and Decision Making 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
Computer Technology 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรบัชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Computer Technology for Daily-Life 

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสขุภาพ 2(2-0-4) 
Exercise for Health 

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสขุภาพ 2(2-0-4)  
Exercise for Health 

0004104 วิทย์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
Science and Technology for Life 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีิต 2(2-0-4)  
Science and Technology for Quality of Life 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
Science for Health 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
Science for Health 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
Life and Environment 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  
Life and Environment 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-
0-4) 
Household Appliances Maintenance Technique 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Household Appliances Maintenance Techniques 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Raising Crops and Animals in Daily Life 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
Raising Crops and Animals in Daily Life 
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ที ่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

7 หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาแกน 12  นก. กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ:วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 12 นก. 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี(ร่างมคอ.1) 

 

 
 

4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
Fundamental Physics 

4012005 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
Physics for Health Science 

4021204 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
Basic Chemistry 

4021005 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)  
Chemistry for Health Science 

4031001 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)  
Fundamental Biology                                                                      

4031005 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
Biology for Health Science 

 
4072101 สถิติและชีวสถิติ 3(2-2-5)  
Statistics and Biostatistics 

4091612 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematic for Science 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานสาธารณสุข   18   นก. กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ: วิชาชีพการสาธารณสุข 21 นก. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 

 

4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
Human Anatomy and Physiology   

4071201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
Human Anatomy and Physiology 

4071102 การสาธารณสุข3(3-0-6) 
Public Health 

4071202 การสาธารณสุข 3(3-0-6)  
Public Health 

4071103 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
Microbiology for Public Health 

4071203 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
Microbiology for Public Health) 

 
4071204 พยาธิวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Pathology for Public Health 

4072104 ปรสิตสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Parasitology for Public Health  

4072205 ปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5)  
Parasitology for Public Health 

 
4073206 เภสัชวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6)  
Pharmacology for Public Health 

 
4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 2(1-2-3) 
English for Public Health 1 

4073107  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3) 
Public Health Nutrition 

4073208 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3)  
Public Health Nutrition 

4072105 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
Basic Biochemistry for Public Health  

 

4072106 ประชากรศาสตร์2(2-0-4) 
Demography  
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุข 29นก.  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

4071501 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข2(1-2-3) 
Public Health Professional Ethics  

 

4072401 อนามัยสิ่งแวดล้อม3(2-2-5) 
Environmental Health 

 

4072402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6) 
Occupational Health and Safety 

 

4072501 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนติิเวชศาสตร์  2(2-0-4)  
Public Health and Environmental Laws and Forensic  Medicine 

 

4072801  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
Communicable and Non-communicable Diseases 

 

4073201 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
Biostatistics  

 

4073301 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Public Health Administration  

 

4073302 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข2(2-0-4) 
Health Economics   

 

4073602 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์3(2-2-5) 
Health Education and Public Relation  

 

4073701 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
Basic Medical Care  

 

4073801 หลักวิทยาการระบาด3(2-2-5) 
Principles of Epidemiology  
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชมุชน 10 นก. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 บังคับ 8 นก. 

 4071301 พฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
Health Behavior 

 4071302 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพนัธุ์ 2(2-0-4) 
Sex Education and Reproductive Health 

 
4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 
Community Public Health Management 

 
4073304 สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 2(1-2-3) 
Health Education and Health Communication 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 นก. 

 4073305 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
Mental Health 

 4073306 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2 2(1-2-3) 
English for Public Health 2 

 
4073307 สมุนไพรในงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Herb in Public Health 

 
4073308 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Public Health Sociology 

 
4073309 การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์2(1-2-3) 
Reproductive Health Counseling 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: ป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ 
และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 12 นก. 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 บังคับ 10 นก. 

 4072401 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(1-2-3) 
Communicable and Non-communicable diseases 

 4072402 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
Principles of Epidemiology 

 4073403 ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Research Methodology in Public Health 

 4073404 โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Public Health Innovation Projects) 

 
4073405 การวิจัยทางสาธารณสุข 1(0-2-1) 
Public Health Research 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 นก. 

 4074406 ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4) 
Demography 

 
4074407 การจัดการวิบัติภยัสาธารณะ 2(2-0-4) 
Disaster Management 

 
4074408 การจัดการควบคุมโรคทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Disease Control Management in Public Health 

 
4074409 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Seminar in Public Health 

 

-128- 



  

 

ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: ตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การ
ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ  10 นก. 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 บังคับ 8 นก. 

 4071501 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 
Family Health 

 4073502 การปฐมพยาบาลและการชว่ยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 
First Aid and Basic life Support 

 
4073503 การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 
Health Assessment and Basic Medical Care 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 นก. 

 4074504 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
Elderly Health Care 

 4074505 การฟื้นฟูสุขภาพ 2(1-2-3) 
Health Rehabilitation 

 4074506 การดูแลสุขภาพองค์รวม 3(2-2-5) 
Holistic Care 

 
4074507 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Dental Public Health 

 
4074508 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
Alternative Medicine 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  10 นก. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 บังคับ 8 นก. 

 4071601 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
Pollution and Health 

 4072602 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
Environmental Health 

 4072603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 
Occupational Health and Safety 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 นก. 

 4074604 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
Health and Environmental Impact Assessment 

 4074605 สุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 
Food Sanitation 

 
4074606 การยศาสตร์ในการทำงาน 2(2-0-4) 
Ergonomic at work 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: บริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสขุ 11 นก. เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 บังคับ 9 นก. 

 4072701 ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ 3(2-2-5) 
Public Health Information System and Artificial Intelligence for Health 

 4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Public Health Professional Ethics and Public Health Laws 

 
4074703 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Public Health Administration 

 
4074704 การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Planning and Evaluation in Public Health 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 นก. 

 4071705 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4) 
Health Economics 

 
4071706 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4) 
Group Dynamics and Teamwork 

 
4071707 การคุ้มครองผู้บริโภค 2(2-0-4) 
Consumer Protection in Public Health 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 39 นก.  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ี
(ร่างมคอ.1) 

 

บังคับ 31 นก.                

4072701 เภสัชวิทยา 3(3-0-6) 
Pharmacology  

 

4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 3(2-2-5) 
Community Public Health Management 

 

4071801 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพนัธุ์ 2(2-0-4) 
Sex Education and Reproductive Health 

 

4072001 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1  2(1-2-3) 
English for Public Health 1  

 

4072702 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) 
First Aid  

 

4073202 ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Research Methodology in Public Health  

 

4073203 การวิจยัทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
Public Health Research  

 

4073601 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4) 
Health Behavior  

 

4073802 อนามัยครอบครัว 2(1-2-3) 
Family Health  

 

4074303 การวางแผนและประเมินผลงานทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Program Planning and Evaluation in Public Health Project                                                      

 

4071401 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
Pollution and Health 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์   39 นก.(ต่อ)  เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี
(ร่างมคอ.1) 

 

บังคับ 31 นก. (ต่อ)  

4072301 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)                     
Computer in Public Health  

 

4072302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Public Health Management Information System 

 

4073401  การจัดการวิบัตภิัยสาธารณะ 2(2-0-4) 
Disaster Management  

 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 นก.  

4073702 สมุนไพรในงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Herb in Public Health  

 

4074201 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
Seminar in Public Health                      

 

4074701 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3) 
Rehabilitation     

 

4074702 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Dental Public Health 

 

4074703 การแพทย์แผนไทย 2(1-2-3) 
Thai Traditional Medicine 

 

4074704 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
Elderly Health care  

 

4074705 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
Alternative Medicine 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์  39 นก.(ต่อ)  เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี
(ร่างมคอ.1) 

 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 8 นก.(ต่อ)  

4074801 การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(3-0-6) 
Reproductive Health Counseling 

 

4071601  สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
Mental Health       

 

4071302 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
Public Health Sociology 

 

4072002 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2 2(1-2-3) 
English for Public Health 2 
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ที่ หัวข้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2564 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

7 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(ต่อ) 
 

กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 นก. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามวิชาชีพ 10 นก. เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี

(ร่างมคอ.1) 
 

 กลุ่มการฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน บังคับ 3 นก. 

  
4072801 การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน 1(90)  
Basic Public Health Training 

 
4073802 การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน 2(180)  
Community Health Training 

บังคับ 7 นก. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา บังคับ 7 นก. 
4074901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 1(90) 
Preparation for Professional Experience in Public Health                                             

4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุข 1(90)  
Preparation for Professional Experience in Public Health 

4074902 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข   6(540) 
Field Experience in Public Health  

4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุข 6(540) 
Field Experience in Public Health 

หรือ หรือ 

4074903 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
Pre-Cooperative Education 

4074901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
Pre-Cooperative Education  

4074904 สหกิจศึกษา 6 หนว่ยกิต 
Cooperative Education 

4074902 สหกิจศึกษา 6 หนว่ยกิต* 
Cooperative Education 

8 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกวิชาใดๆ ไม่น้อยกว่า 6 นก. เลือกวิชาใดๆ ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
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สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2564 
รายการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 

1. ช่ือหลักสูตร 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 ภาษาอังกฤษ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
Bachelor of Science Program in Public Health 

 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
Bachelor of Public Health Program in Public 
Health 

เพื่อให้หลักสตูรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม(ไทย) 
ช่ือย่อ(ไทย) 
ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Bachelor of Science (Public Health) 
B.Sc. (Public Health) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Bachelor of Public Health (Public Health) 
B.P.H. (Public Health) 

เพื่อให้หลักสตูรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 
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ที ่ หัวข้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 
เหตุผลในการปรับปรุง 

1 รูปแบบของ
หลักสูตร 

เป็นไปตามกรอบร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
สาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) 

 

 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

เพ ื ่ อให ้ เป ็นไปตามกรอบร ่าง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่
เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ของสภาวชิาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

2 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร   141    นก. 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
1.หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป  30 นก. 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          10 นก. 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6  นก. 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6  นก. 
กลุ่มวิชาคณิตฯ วิทยฯและเทคโนโลยี  8  นก. 

2.หมวดวชิาเฉพาะ               105 นก. 
2.1 กลุ่มวิชาแกน                       12 นก. 
2.2 กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข            18 นก. 
2.3 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 29 นก. 
2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข 39 นก. 
- วิชาบังคับ                                31 นก. 
- วิชาเลือก                                 8 นก. 
2.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 นก. 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                  6 นก. 

จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132 นก. 
โครงสร้างหลกัสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร          10 นก. 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6  นก. 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6  นก. 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8  นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 นก. 
2.1) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 33 นก. 
2.1.1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 12 นก. 
2.1.2) กลุ่มวิชาชีพการสาธารณสุข 21 นก. 
2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 63 นก. 
2.2.1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชมุชน 10 นก. 
2.2.2) กลุ่มป้องกนัโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิต ิและการวิจยัทางด้าน
สาธารณสขุ 12 นก. 
2.2.3) กลุ่มตรวจประเมนิ การบำบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลชว่ยเหลือฟืน้ฟูสภาพ 
และการส่งตอ่ 10 นก. 
2.2.4) กลุ่มอาชวีอนามยัและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 นก. 
2.2.5) กลุ่มบริหารสาธารณสขุและกฎหมายสาธารณสุข 11 นก. 
2.2.6) การฝึกงานหรอืการฝกึภาคสนามวิชาชีพ 10 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสร ี               6 นก. 

เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไปตามกรอบร ่ า ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่
เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ของสภาวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 
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ประเด็นในการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

ใหมว่ิชา - จำนวน  13  รายวิชา 
1) พยาธิวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4) 
2) การจัดการควบคมุโรคทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
3) การฟื้นฟูสุขภาพ 2(1-2-3) 
4) การดูแลสุขภาพองค์รวม 3(2-2-5) 
5) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
6) ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์ดา้นสุขภาพ 3(2-
2-5) 
7) พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4) 
8) สุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 
9) การยศาสตร์ในการทำงาน 2(2-0-4) 
10) การคุ้มครองผู้บรโิภค 2(2-0-4) 
11) การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 1(0-90-0)  
12) การฝึกปฏิบัตดิ้านอนามัยชุมชน 2(0-180-0)  
13) โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

รวมรายวิชา จำนวน  2 รายวิชา  
1) จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 
2) กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอ้ม และนิตเิวชศาสตร ์

จำนวน  1 รายวิชา  
1) จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 
(ตัดเนื้อหาในส่วนนิตเิวชศาสตรเ์นื่องจากปจัจุบันไมไ่ด้อยู่ในอำนาจหนา้ที่
ของนักวิชาการสาธารณสุข) 
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ประเด็นในการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

ปรับชื่อรายวิชา จำนวน  6 รายวิชา  
1) ชีวสถิติ 3(2-2-5)  
2) เภสัชวิทยา 3(3-0-6)                      
3) การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) 
4) การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
5) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
6) สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์

จำนวน  6 รายวิชา  
1) สถิติและชีวสถติิ 3(2-2-5)  
2) เภสัชวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6)                      
3) การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 
4) การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 
5) การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 
6) สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 

ปรับจำนวนหน่วยกิต จำนวน  6 รายวิชา  
1) ปรสิตสาธารณสุข 2(1-2-3)  
2) อนามัยครอบครัว 2(1-2-3) 
3) การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 3(3-0-6) 
4) โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ 3(3-0-6) 
5) การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 3(2-2-5) 
6) สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

จำนวน 6 รายวิชา  
1) ปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5)  
2) อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 
3) การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 2(1-2-3) 
4) โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ 2(1-2-3) 
5) การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 
6) สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 2(1-2-3) 
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ประเด็นในการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรายวิชา จำนวน 5 รายวิชา 
1) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ตัดรายวิชา) 
2) ขีวเคมีพื้นฐานสาธารณสุข(ตดัรายวิชา) 
3) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ปรับให้มช่ัีวโมงปฏิบตัิ) 
4) พฤติกรรมสุขภาพ (ปรับให้มีช่ัวโมงปฏิบัติ) 
5) โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ (ปรบัให้มีชั่วโมงปฏิบัติ) 
 
 
 
 
 

ในหลักสูตร ปี 2564 
1) ได้ตัดรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟเูนื่องจากเนื้อหารายวิชาเน้นไปทางวิชาชีพ
กายภาพบำบัดจึงเพ่ิมรายวิชาใหมค่ือการฟื้นฟูสุขภาพและเน้นเนื้อหาไปทาง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2) ได้ตัดรายวิชาขีวเคมีพื้นฐานสาธารณสุข เนื่องจากไมไ่ด้กำหนดไวใ้น ร่าง 
มคอ.1 ล่าสดุ  
3) ปรับชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากเดมิ 3(3-
0-6) เป็น 3(2-2-5) 
4) ปรับชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพ จากเดิม 2(2-0-4) เป็น 2(1-
2-3) 
5) ปรับชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาโรคตดิต่อและโรคไมต่ิดต่อ จากเดิม 3(3-0-6) 
เป็น 2(1-2-3) 

รายวิชาท่ีปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

จำนวน 26 รายวิชา 
1) การสาธารณสุข  
2) จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข  
3) เภสัชวิทยาสาธารณสุข 
4) โภชนศาสตรส์าธารณสุข 
5) สุขภาพจิต 
6) การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
7) สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ  
8) หลักวิทยาการระบาด  
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ประเด็นในการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 
 
 

รายวิชาท่ีปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา (ต่อ) 

9) ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
10) การวิจัยทางสาธารณสุข 
11) ประชากรศาสตร์  
12) การจัดการวิบัตภิัยสาธารณะ 
13) อนามัยครอบครัว  
14) การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
15) การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
16) การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น  
17) การแพทย์ทางเลือก 
18) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
19) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
20) เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
21) การบริหารงานสาธารณสุข  
22) การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข 
23) สัมมนาสาธารณสุข 
24) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
25) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
26) สหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4)     
(Thai for Communication) 
ความหมายและความสำคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การ
เลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำรงชวีิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)  
(Thai for Communication) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)   
(English for Communication) 
ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ โดย
เน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)  
(English for Communication) 
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ 
การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง 
การบอกทิศทาง 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ 
จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

0001104 การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4)    
(Information Searching for Study) 
ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4)  
(Information Searching for Study) 
สารสนเทศ ทักษะการรู ้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู ้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองาน
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
การทำรายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2(2-0-4) 
(Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

0001105 การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Reading and Writing English for Daily Life Communication)  
การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4)   
(English for Cultural Communication)    
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความ
เช่ือ อาหาร เทศกาลสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี  

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4)  
(English for Cultural Communication)      
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4)  
(English for Communication in the Workplace) 
ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การกรอก
แบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่างๆ 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
(English for Communication in the Workplace) 
ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน  

 
 
 
 

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Chinese for Daily Life Communication) 
หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคสำหรับใช้
ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

กลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์ 

0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4)   
(Buddhism for Living and Social Development) 
โครงสร้างพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันสำคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและ
ปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)  

(Buddhism for Development) 

ความรู ้พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับพระพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญว ันสำคัญและพิธ ีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธธรรมเพื ่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที ่ชาวพุทธและ
มารยาทไทยการพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต 

0002102  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  2(2-0-4)    
(Human Behavior and Self Development) 
ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ การรู้จักและพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื ่น การ
วางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 2(2-0-4)  

(Psychology for Self Development) 

ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวทิยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 

0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกบัชีวติ 2(2-0-4)   
(Music and Life Appreciation) 
ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาทของดนตรีในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)  
(Music and Life Appreciation) 
การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาทความสำคัญของดนตรีในสังคมการเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ทางดนตรี 

 0002104   ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)   
 (Arts and Design) 
ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปินและ
นักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และ
ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
สำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)  
(Arts and Design) 
หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมี
รสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)    
(Art Performance Appreciation) 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่นท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)  
(Art Performance Appreciation) 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยม
และวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและ
วิถีชีวิตในท้องถิ่น 

 0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4)  
(Meditation for Life Development) 
ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนำ
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์ 

 0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี 2(2-0-4)  
(Smart Citizenship) 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริตการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิต
อาสาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกที่ดีของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4)     
(Thai Society System) 
สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทยในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็น
พลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 

0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4)  
(Thai Society System) 
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4)     
(Global Society System) 
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและ
กระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 
สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4)  
(Global Society System) 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การ
ปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)    
(Business and Daily Life) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Business and Daily Life) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต แนว
ทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี
การเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาลกฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4)     
(Loei Study) 
บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ  พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4)  
(Loei Study) 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4)   
(Thailand and ASEAN Community) 
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้า
เป็นสมาชิกอาเซียน 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4)  
(Thailand and ASEAN Community) 
ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)    
(Economy in Daily Life) 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด
และกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน
และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Economy in Daily Life) 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด
และกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ 
เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Law in Daily Life)
 
  
กฎหมายทั่วไปที ่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ทักษะกระบวนการคิดแบบตา่งๆ หลักการใช้เหตุผล การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้
หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  
(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4)    
(Computer Technology)  
ระบบคอมพิวเตอร์ ความสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์  

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Computer Technology for Daily-Life) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย 
คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

0004103  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
(Exercise for Health) 
ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย 
เหมาะสมกับ  เพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต                             

0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
(Exercise for Health) 
ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัยและสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)      
(Science and Technology for Quality of Life) 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)  
(Science and Technology for Quality of Life) 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
การดำเนินชีวิตมนุษย์ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)    
(Science for Health) 
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงาน
และสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธง
โภชนาการ หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจำวัน 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
(Science for Health) 
ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจำวัน 
 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)     
(Life and Environment) 
การกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้ ง
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  
(Life and Environment) 
การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)   
(Household Appliances Maintenance Techniques) 
หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้
เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัย
และการประหยัดพลังงาน 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Household Appliances Maintenance Techniques) 
หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื ่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ  
พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยง
สัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร 
การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ: 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   

 4012005 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
(Physics for Health Science) 
การวัดและระบบหน่วย การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กำลัง พลังงาน 
เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการชน ความหนาแน่นและหลักของอาร์คีเมเดส ความดันและหลักของ
ปาสคาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน กฎของแก๊ส ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี และ
ให้มีการปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 4021005 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)  
(Chemistry for Health Science) 
สารและการจำแนกสาร โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรฟพรี
เซนเตทีพและแทรนซิซั่น แก๊ส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี กรดเบส เคมีไฟฟ้า 
ชีวเคมี ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

 4031005 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
(Biology for Health Science) 
กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซม์และเมแทบอลิซึม เซลล์และ
การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงาน
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ  
พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยง
สัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร 
การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของสิ่งมีชีวิต นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การจัด
จำแนกสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4073201 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
(Biostatistics) 
หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทาง
สาธารณสุข วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงและการกระจายข้อมูล    
ตารางชีพ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นในการวิจัย และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

4072101 สถิติและชีวสถิติ 3(2-2-5)  
(Statistics and Biostatistics) 
หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติและชีวสถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ ทางสาธารณสุข วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงและการ
กระจายข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นในการวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ: 

วิชาชีพการ
สาธารณสุข 

4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
(Human Anatomy and Physiology) 
ความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา คำศัพท์ที่ใช้ทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ รูปร่างลักษณะตำแหน่งและหน้าที่การทำงาน
ของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบหายใจ 
ระบบไหลเวียน  ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้
ท่อ ทั้งในลักษณะที่ปกติและผิดปกติเมื่อเกิดโรคหรือพิการและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

4071201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
(Human Anatomy and Physiology) 
ความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา คำศัพท์ที่ใช้ทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ รูปร่างลักษณะตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของ
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียน  ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งใน
ลักษณะที่ปกติและผิดปกติเมื่อเกิดโรคหรือพิการ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4071102 การสาธารณสุข 3(3-0-6)  
(Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของการสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและ
สาธารณสุข ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยและบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข หลัก
และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การรักษา การฟื้นฟู
สภาพ ขอบเขตการทำงานทางด้านสาธารณสุข อาทิเช่น อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โภชนวิทยา อนามัยแม่และเด็ก 
อนามัยผู้สูงอายุ สุขภาพจิต ทันตสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพอนามัย
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ที่
ครอบคลุมบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดบริการสุขภาพ การสาธารณสุข -     มูลฐาน 
วิวัฒนาการของแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย นโยบายของรัฐและโครงการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย แนวโน้มปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มของ
นโยบายสุขภาพในอนาคต   
 
 

4071202 การสาธารณสุข 3(3-0-6)  
(Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการสาธารณสุขของโลกและประ
ทศไทย แนวคิดและขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุข ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื ้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ อนามัยครอบครัว 
อนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศไทย ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย และแนวโน้มการสาธารณสุขไทยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

-154- 



  

 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

4071103 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
(Microbiology for Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวิชาจุลชีววิทยาทางสาธารณสุข ภาวะ
ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเช้ือจุลินทรีย์ รูปร่างลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ริคเกตเซีย คลา
มัยเดีย และเช้ือรา ตลอดจนวิธีการติดต่อ การทำให้เกิดโรค การระบาด การควบคุมป้องกันโรค
ที่เกิดจากเช้ือจุลินทรีย์ และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยหาเช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวข้างต้น  

4071203 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
(Microbiology for Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวิชาจุลชีววิทยาทางสาธารณสุข รู ปร่าง
ลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ริคเกตเซีย คลามัยเดีย และเชื้อรา ตลอดจนวิธีการติดต่อ การ
ทำให้เกิดโรค การระบาด การควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ภาวะภูมิคุ้มกันที่เกิด
จากการติดเช้ือจุลินทรีย์ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยหาเช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

 4071204 พยาธิวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Pathology for Public Health) 
การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อได้รับภยันตราย การอักเสบ ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกัน 
โรคติดเชื้อ กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและสารอาหาร 
ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิซึม และพัฒนาการที่ผิดปกติ 

4072104 ปรสิตสาธารณสุข 2(1-2-3)  
(Parasitology for Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญของปรสิตวิทยา การจำแนกประเภทของปรสิต รูปร่างลักษณะวงชีวิต 
ระบาดวิทยา การติดต่อ การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากปรสิต
ประเภทโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

4072205 ปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5)  
(Parasitology for Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญของปรสิตวิทยา การจำแนกประเภทของปรสิต รูปร่างลักษณะวงชีวิต 
ระบาดวิทยา การติดต่อ การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากปรสิต
ประเภทโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4072701 เภสัชวิทยา 3(3-0-6) 
(Pharmacology) 
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา ความรู ้ทั ่วไปเกี่ยวกับยา การคำนวณทางเภสัชกรรม การ
แบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณวิธีใช้ ขนาดที่ใช้ ผลอันไม่พึงประสงค์และข้อ
ห้ามของการใช้ยา ภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ 

4073206 เภสัชวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6)  
(Pharmacology for Public Health) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา พื้นฐานทางเภสัชวิทยา หลักการใช้ยา การใช้ยาในผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก การคำนวณทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออก
ฤทธิ์ของยา สรรพคุณวิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการไม่พึงประสงค์และข้อห้ามของการใช้ยา ภายใต้
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

4072001 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 2(1-2-3) 
(English for Public Health 1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสาธารณสุข ด้านการฟัง พูด อ่านและ เขียนได้แก่ การซัก
ประวัติ  การกรอกประวัติ การตรวจร่างกาย  การเก็บสิ่งส่งตรวจ   การให้ยา  การให้คำแนะนำ 
การให้สุขศึกษา  การอ่านข่าวหรือบทความทางสุขภาพ และ ศัพท์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ที่ใช้บ่อย 

4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 2(1-2-3) 
(English for Public Health 1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสาธารณสุข ด้านการฟัง พูด อ่านและ เขียนได้แก่ การซัก
ประวัติ  การกรอกประวัติ การตรวจร่างกาย  การเก็บสิ่งส่งตรวจ   การให้ยา  การให้คำแนะนำ 
การให้สุขศึกษา  การอ่านข่าวหรือบทความทางสุขภาพ และ ศัพท์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ใช้บ่อย และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073107 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3)  
(Public Health Nutrition) 
ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน โภชนาการ
สำหรับบุคคลแต่ละวัย  ปัญหาโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการ  หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรค การให้โภชนศึกษา การส่งเสริมโภชนาการในวัยต่างๆ  และฝึกปฏิบัติการดำเนินงาน
ตามโครงการทางโภชนาการ 

4073208 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3)  
(Public Health Nutrition) 
หลักโภชนาการ อาหารและสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและสุขภาพ การ
ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ โรคทางโภชนาการและโภชนบำบัด 
การให้โภชนศึกษา บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
ส่งเสริมสขุภาพและ

อนามัยชมุชน 

4073601 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4) 
(Health Behavior) 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ การ
ประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสาธารณสุข การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนหลักการและวิธีประเมินพฤติกรรมสุขภาพ   

4071301 พฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
(Health Behavior) 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
และการประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสาธารณสุข การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนหลักการและวิธีประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4071801 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
(Sex Education and Reproductive Health) 
ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู ้เร ื ่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ การ
วางแผนครอบครัว   กฎหมายครอบครัว  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์  ความเป็นมา
ของขอบเขตของงานอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย  ข้อชี ้ชัดและสถานการณ์แนวทางการ
ดำเนินงานและการพัฒนา การสอนเพศศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในงานอนามัยเจริญพันธุ์ 

4071302 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
(Sex Education and Reproductive Health) 
ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู้เรื ่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ การ
วางแผนครอบครัว กฎหมายครอบครัว  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์  ความเป็นมา
และขอบเขตของงานอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย  ข้อชี้ชัดและสถานการณ์แนวทางการ
ดำเนินงานและการพัฒนา การสอนเพศศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในงานอนามัยเจริญพันธุ์ 

4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 3(2-2-5) 
(Community Public Health Management) 
หลักการเบื ้องต้นเกี ่ยวกับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชน เทคนิคและวิธีการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน ตลอดจนกระบวนการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน         

4072303 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 
(Community Public Health Management) 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ทฤษฎี กลยุทธ์ และเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน เทคนิคและวิธีการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน การประเมิน
ภาวะอนามัยชุมชน การวินิจฉัยและการลำดับความสำคัญของปัญหาอนามัยชุมชน การวางแผน
การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนกระบวนการจัดการสาธารณสุขในชุมชน การใช้กลยุทธ์ เทคนิค องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม กระบวนการการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

จัดการตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพดีของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมรวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 

4073602 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
(Health Education and Public Relation) 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและขอบเขตของสุขศึกษา สื่อสุขศึกษา การวางแผนและการ
ดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ในการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการสื่อสารสุขภาพ การรณรงค์ด้านสุขภาพ กลยุทธ์ในงานสุขศึกษา
และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  

4073304 สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ 2(1-2-3) 
(Health Education and Health Communication) 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและขอบเขตของสุขศึกษา สื่อสุขศึกษา การวางแผนและการ
ดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเร ียน โรงพยาบาลและชุมชน ความรู ้พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับการ
ประชาสัมพันธ์ในการสื ่อสารสุขภาพ กระบวนการสื่อสารสุขภาพ การรณรงค์ด้านสุขภาพ 
นวัตกรรมทางสุขภาพ กลยุทธ์งานสุขศึกษาในการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื ่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค 

4071601 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
(Mental Health) 
ประวัติความเป็นมาของสุขภาพจิต ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต ลักษณะของการมี
สุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทาง ภาวะสุขภาพจิต การปรับพฤติกรรม การพัฒนาสุขภาพจิต
ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ตลอดจนบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและศาสนา 
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีต่อการสร้างเสริม ป้องกันสุขภาพจิต   

4073305 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
(Mental Health) 
แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางจิต 
การพัฒนาสุขภาพจิตด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชนจำแนกตามกลุ่มวัย และวิธีจัดการสุขภาพจิตท่ามกลางภาวะวิกฤติ 

4072002 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2 2(1-2-3) 
(English for Public Health 2) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4072001 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าความรู้ด้านสาธารณสุข การอ่านการฟังบทความทาง
วิชาการด้านสาธารณสุข เขียนสรุปความและรายงานจากการสืบค้น  และการนำเสนอ 

4073306 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2 2(1-2-3) 
(English for Public Health 2) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4073207 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1 ) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าความรู้ด้านสาธารณสุข การอ่านการฟังบทความทาง
วิชาการด้านสาธารณสุข เขียนสรุปความและรายงานจากการสืบค้น  การนำเสนอ และ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073702 สมุนไพรในงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Herb in Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญของสมุนไพรในงานสาธารณสุข แหล่งที ่มาของสมุนไพร หลักการใช้
สมุนไพรทั่วไป สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย ภายใต้งานสาธารณสุขมูลฐาน 

4073307 สมุนไพรในงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Herb in Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญของสมุนไพรในงานสาธารณสุข แหล่งที่มาของสมุนไพร หลักการใช้
สมุนไพรทั่วไป สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย ภายใต้งานสาธารณสุขมูลฐาน 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

4071302 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Public Health Sociology) 
แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ลักษณะสังคม โครงสร้างของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ
ทางสังคม พฤติกรรมการบริการทางสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 

4073308 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Public Health Sociology) 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ลักษณะสังคม โครงสร้างของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ
ทางสังคม พฤติกรรมการบริการทางสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 

4074801 การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(3-0-6) 
(Reproductive Health Counseling) 
ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีการให้คำปรึกษา 
กระบวนการให้คำปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ชุมชนและ
สังคม 

4073309 การให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 2(1-2-3) 
(Reproductive Health Counseling) 
ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีการให้คำปรกึษา 
กระบวนการให้คำปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษาปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แกชุ่มชนและ
สังคม และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
ป้องกันโรค ควบคุม
โรค ระบาดวิทยา 
สถิติ และการวิจัย

ทางด้านสาธารณสุข 

4072801 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
(Communicable and Non-communicable diseases) 
ความหมาย ประเภทและธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชน สังคมและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อที่มีผลต่อสุขภาพ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเฝ้า
ระวัง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

4072401 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(1-2-3) 
(Communicable and Non-communicable diseases) 
ความหมาย ประเภทและธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติ ใหม่ การบาดเจ็บ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา
ทฤษฎี 

4073801 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
(Principles of Epidemiology) 
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิด
โรค การป้องกันควบคุมโรค การวัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด 
การตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 

4072402 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
(Principles of Epidemiology) 
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของวิทยาการระบาด แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา การกระจายของโรค การเฝ้าระวัง
และการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค และ
การวินิจฉัยชุมชน รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073202 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Research Methodology in Public Health) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภทของการวิจัย ความเป็นมาและ
ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลักการเขียนโครงร่างวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย  

4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Research Methodology in Public Health) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภทของการวิจัย ความเป็นมาและ
ความสำคัญของปัญหา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรและ
สมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการเขียนโครงร่างวิจัย จริยธรรมใน
การวิจัย และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 4073404 โครงการนวัตกรรมในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Public Health Innovation Projects) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073203 การวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
(Public Health Research) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4073202ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข) 
หลักวิธีวิจัยทางสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล   การ
สรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลวิจัยทางสาธารณสุข 

4073405 การวิจัยทางสาธารณสุข 1(0-2-1) 
(Public Health Research) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4073403 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข) 
ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำเสนอผลวิจัยทางสาธารณสุข 

4072106 ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4) 
(Demography) 
ขนาด การกระจายตัว องค์ประกอบของประชากร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซ่ึงมี
ผลมาจากแบบแผนของการเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น ทฤษฎีประชากร ตัวกำหนดและผล
ของการเพิ ่มของประชากร การเพิ ่มของประชากร และหนทางและวิธีการที ่จะแก้ปัญหา
ประชากร  

4074406 ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4) 
(Demography) 
ขนาด การกระจายตัว องค์ประกอบของประชากร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซ่ึงมี
ผลมาจากแบบแผนของการเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น ทฤษฎีประชากร ตัวกำหนดและผล
ของการเพ ิ ่มของประชากร การเพ ิ ่มของประชากร และขอบเขตงานสาธารณสุขกับ
ประชากรศาสตร์ 

4073401 การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ 2(2-0-4) 
(Disaster Management) 
คำจำกัดความ แนวคิด และความสำคัญของนิรภัยศึกษา ขอบเขตของการนิรภัยศึกษา อุบัติเหตุ 
และแผนการป้องกัน แนวทางในการจัดการและการประยุกต์นิรภัยศึกษาในบ้าน โรงเรียนและ
ชุมชน อัคคีภัยและการป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน 

4074407 การจัดการวิบัติภัยสาธารณะ 2(2-0-4) 
(Disaster Management) 
คำจำกัดความ แนวคิด และความสำคัญของพิบัติภัยสาธารณะ ประเภทของพิบัติภัยสาธารณะ  
ขอบเขตของพิบัติภัยสาธารณะ การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 4074408 การจัดการควบคุมโรคทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Disease Control Management in Public Health) 
การปฏิบัติการทางด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การเขียนรายงานสอบสวนโรค และการ
ดำเนินการควบคุมโรคและปัญหาสุขภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาด 

4074201 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Seminar in Public Health) 
ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและวิธีการจัดการสัมมนา องค์ประกอบ กระบวนการการ
สัมมนา การค้นคว้า การสัมมนาสาธารณสุข การทำรายงาน การนำเสนอและอภิปรายประเด็นที่
นำมาสัมมนา 

4074409 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Seminar in Public Health) 
หลักการสัมมนา การเตรียมประเด็นสัมมนา การดำเนินงานในการจัดสัมมนา การเลือกค้นคว้า
และเรียบเรียงประเด็นในการสัมมนาทางสาธารณสุข การนำและร่วมสัมมนา รวมทั้งเทคนิคและ
วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ฝึกทดลองจัดและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
จากการสัมมนางานสาธารณสุข การจัดทำรายงาน การนำเสนอและอภิปรายประเด็นที่นำมา
สัมมนาในเชิงวิชาการ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
ตรวจประเมิน การ
บำบัดโรคเบื้องต้น 
การดูแลช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟูสภาพ และการ
ส่งต่อ 

4073802 อนามัยครอบครัว 2(1-2-3) 
(Family Health) 
ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของงานอนามัยครอบครัว การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิก
ในครอบครัวแต่ละวัย การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์    

4071501 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 
(Family Health) 
ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว  ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของงานอนามัย
ครอบครัว  การอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของทุก
ช่วงวัย  ปัญหาครอบครัว การให้คำปรึกษา และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4072702 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) 
(First Aid) 
ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล หลักการป้องกันการติดเชื้อ วิธีการช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บในระบบต่างๆ  

4073502 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 
(First Aid and Basic life Support) 
ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล หลักการป้องกันการติดเชื้อ วิธีการช่วยเหลือ
เบื ้องต้นแก่ผู ้ได้รับบาดเจ็บในระบบต่างๆ การช่วยฟื ้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐาน และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073701 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Basic Medical Care) 
การคัดกรองผู้ป่วย หลักและวิธีการประเมินโรคเบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายใต้
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน และการฟื้นฟูสภาพ 

4073503 การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Health Assessment and Basic Medical Care) 
หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้อง
ปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคและการบำบัดโรคเบื้องต้นภายใต้ขอบเขตสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และการฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น 

4074704 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
(Elderly Health care) 
ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน 
นันทนาการ การจัดโครงการสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ การจัดสวัสดิการทางสังคมและ 
การวางแผน การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 

4074504 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
(Elderly Health Care) 
ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ทฤษฎีผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านสุขอนามัย อาหาร การออกกำลังกาย 
นันทนาการ การจัดโครงการสุขภาพ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และปฏิบัติการสอดคล้อง
กับเนื้อหาทฤษฎี 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 4074505 การฟื้นฟูสุขภาพ 2(1-2-3) 
(Health Rehabilitation) 
แนวคิดการฟื ้นฟูสุขภาพ และความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อการฟื ้นฟูสุขภาพ 
กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  การสร้างพลัง
อำนาจ กฎหมายและพระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับการฟื ้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

 4074506 การดูแลสุขภาพองค์รวม 3(2-2-5) 
(Holistic Care) 
แนวคิด  หลักการบูรณาการแบบองค์รวมงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อสุขภาพพื้นฐาน การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น  
การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ  โรคที่พบบ่อยในชุมชน ยาสามัญประจำบ้านและเวชภณัฑ์ที่ใช้บ่อย ฝึก
ทดลองในการให้บริการสุขภาพ บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามขอบเขตที่
กฎหมายกำหนด และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4074702 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Dental Public Health) 
กายวิภาคของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก โรคที่พบได้ในช่องปาก การตรวจวนิิจฉัย 
การรักษาพยาบาลเบื ้องต้นทางทันตกรรม ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมสาธารณสุขแนว
ทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ  

4074507 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Dental Public Health) 
กายวิภาคของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก โรคที่พบได้ในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย 
การรักษาพยาบาลเบื ้องต้นทางทันตกรรม ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมสาธารณสุข แนว
ทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ 

4074705 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
(Alternative Medicine) 
ความหมาย สถานการณ์การแพทย์ทางเลือก หลักการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก 
สมาธิบำบัด อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมชาติบำบัด การล้างพิษ กัวซา การนวด การจัด
กระดูก การฝังเข็ม วารีบำบัด ดนตรีบำบัดสุคนธบำบัด 

4074508 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
(Alternative Medicine) 
ความหมาย สถานการณ์การแพทย์ทางเลือก หลักการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก 
สมาธิบำบัด อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมชาติบำบัด การล้างพิษ กัวซา การนวด การจัด
กระดูก การฝังเข็ม วารีบำบัด ดนตรีบำบัด สุคนธบำบัด งานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 
และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
อาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

4071401 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
(Pollution and Health) 
ความหมาย และความสำคัญของมลพิษกับสุขภาพ การจำแนกประเภทของมลพิษ ปัญหาและ
สาเหตุของการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน มาตรการ
ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ
สุขภาพ และ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน   

4071601 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
(Pollution and Health) 
ความหมาย และความสำคัญของมลพิษกับสุขภาพ การจำแนกประเภทของมลพิษ ปัญหาและ
สาเหตุของการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน มาตรการ
ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา 

4072401 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  
(Environmental Health) 
ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูล 
การจัดการมูลฝอย  การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมแมลงพาหะนำ
โรคและสัตว์แทะ การควบคุมเหตุรำคาญจากมลพิษสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

4072602 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
(Environmental Health) 
ความรู้พื้นฐาน หลักการ แนวคิด และความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   การจัดหาน้ำ
สะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย  สุขาภิบาลที่พักอาศัยและ
สถานประกอบการ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมและจัดการ
เหตุรำคาญและข้อร้องเรียน การควบคุมแมลงพาหะนำโรคและสัตว์แทะ การดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

4072402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
(Occupational Health and Safety) 
ความหมาย  และความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของคนที่ประกอบอาชีพต่างๆ โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและ
ความปลอดภัยในการทำงาน วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงาน  มาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

4072603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 
(Occupational Health and Safety) 
ความหมาย  และความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อันตรายจากสภาพแวดล้อม
ในการทำงานและการป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ  วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
การทำงาน หลักความปลอดภัยในการทำงาน วิธ ีการควบคุมและป้ องกันอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักการยศาสตร์ อุบัติเหตุจากการทำงานและการประเมินความเสี่ยง  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย โรคจากการ
ประกอบอาชีพ การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 4074604 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
(Health and Environmental Impact Assessment) 
แนวคิดและหลักของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เทคนิคและวิธีการ
ประเมิน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและการ
วางแผนบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม การจัดรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติในการประเมินผลกระทบทางดา้น
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  4074605 สุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 
(Food Sanitation) 
หลักการสุขาภิบาลอาหาร ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร 
สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร การประยุกต์ใช้หลักสุขวิทยาที่ดี  และการวิเคราะห์อันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต จัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกหลักสุขาภิบาลในสถานประกอบการ การโรคและการ
ควบคุมโรคที่เกิดจากอาหาร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภบิาลอาหาร และฝึก
ปฏิบัติการในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

  4074606 การยศาสตร์ในการทำงาน 2(2-0-4) 
(Ergonomic at work) 
บทนำ การยศาสตร์ กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในการทำงาน ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัย
ภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความ
เมื่อยล้าจากการทำงาน หลักในการสร้างสภาวะที่ถูกต้องในการทำงาน การออกแบบอุปกรณ์
และสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
บริหารสาธารณสุข

และกฎหมาย
สาธารณสุข 

  
 ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพ 3(2-2-5) 
(Public Health Information System and Artificial Intelligence for Health) 
ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหาร
และบริการสาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวปัญญาประดิษฐ์ การใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
เพื่อใช้ในงานด้านสุขภาพ เหมืองข้อมูลเพื่องานด้านสุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา
ทฤษฎี 

4071501 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Public Health Professional Ethics) 
ความหมายของจริยธรรม มโนทัศน์ทางจริยธรรม คำที ่มีความหมายเกี ่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข หลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสุข การสร้าง
เสริมและพัฒนาจิตใจผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

4073702 จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Public Health Professional Ethics and Public Health Laws) 
ความหมายของจริยธรรม มโนทัศน์ทางจริยธรรม คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข หลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสุข การสร้าง
เสริมและพัฒนาจิตใจผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ และความสำคัญ 
ขอบเขต การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และ
กฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และอาชีวอนามัย 

4072501 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
(Public Health and Environmental Laws and Forensic Medicine) 
พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัย การชันสูตรบาดแผล การชันสูตรพลิกศพ วิธีการเขียนรายงานการชันสูตรและการ
เป็นพยานทางการแพทย์ 
4073301 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4)  
(Public Health Administration) 
แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนา
การสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข กระบวนการวางแผนงานโครงการด้าน
สาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

4074703 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Public Health Administration) 
แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนา
การสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การจัดองค์กร การบริหารจัดการเชงิกลยุทธ์ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

กระบวนการวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารงานสาธารณสุข 

4074303 การวางแผนและประเมินผลงานทางสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Program Planning and Evaluation in Public Health Project) 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผลโครงการสาธารณสุข 
การรวบรวม การจัดทำข้อมูล และการนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินผลงานสาธารณสุข 

4074704 การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 
(Planning and Evaluation in Public Health) 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท และ กระบวนการวางแผน การเขียนแผนและ 
โครงการทางสาธารณสุข แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผล ทฤษฎีการประเมินผล การ
ประเมินผลในงานสาธารณสุข   การประเมินผลโครงการสาธารณสุข การรวบรวมข้อมูล  การ
สรุปผล การใช้ผลการประเมิน และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี 

4073302 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)  
(Health Economics) 
ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์/อุปทาน ทางด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน การลงทุนด้านสาธารณสุขของรัฐในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
และฟื้นฟูสภาพ  ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปัญหาสาธารณสุข การศึกษาเชิง
ปริมาณเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุข การประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณทางสาธารณสุข
ของภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์            

4071705 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4) 
(Health Economics) 
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์และอุปทานด้าน
บริการสุขภาพ  การเงินการคลังด้านสาธารณสุข  การประกันสุขภาพ การจัดสรรทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้าน
สาธารณสุขทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข 

 4071706 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4) 
(Group Dynamics and Teamwork) 
ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการทำงานเป็นทีม เทคนิคการพัฒนา
ทีม เทคนิคการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นํากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม มารยาทของกลุ่ม 
ในบริบทงานสาธารณสุข 

  4071707 การคุ้มครองผู้บริโภค 2(2-0-4) 
(Consumer Protection in Public Health) 
สถานการณ์และปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของไทยและต่างประเทศ หลักการ แนวคิด และกลวิธีการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง และสิทธิผู้บริโภค กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริโภคบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ: 
การฝึกงานหรือการ
ฝึกภาคสนามวิชาชีพ 

 4072801 การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน 1(90)                                    
(Basic Public Health Training)  
การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานป้องกันควบคุมโรค งานบำบัดโรคเบื้องต้น และงานชุมชน 

 4073802 การฝึกปฏิบัติด้านอนามัยชุมชน 2(180)                                    
(Community Health Training) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านอนามัยชุมชน การวินิจฉัยชุมชน ประเมินปัญหาสุขภาพชมุชน ประเมิน
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเมินปัญหาด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย การ
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน และกระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนโดยชุมชนมสี่วนร่วม 

4074901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1(90)  
(Preparation for Professional Experience in Public Health) 
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพสาธารณสุข การจัดบริการดา้นสุขภาพ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1(90)  
(Preparation for Professional Experience in Public Health) 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพสาธารณสุขในเรื่อง การตรวจ
ประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น และการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย 

4074902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 6(540) 
(Field Experience in Public Health) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4074901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข) 
ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
กระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การฝึกการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ 

4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 6(540) 
(Field Experience in Public Health) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4074803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข) 
ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน การฝึกการเป็นผู้ร่วมงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  การทำงานเป็นทีม บูรณาการศาสตร์
ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ  จัดทำโครงการหรือ
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน
และการนิเทศงานของอาจารย์ 
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หมวด/กลุ่มวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

4074903 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
(Pre-Cooperative Education) 
หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั ้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  

4074901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
(Pre-Cooperative Education) 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

4074904 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
(Cooperative Education) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4074902 เตรียมสหกิจศึกษา) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนใน
สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

4074902 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต* 
(Cooperative Education) 
(รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4074901 เตรียมสหกิจศึกษา) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการ
เรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 
 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหาร
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหต้รา
ข้อบังคับไว้ ดังนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตร
ปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันทำการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจ ออกประกาศคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธกีารรับเข้าศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๖.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
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  ๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดของหลักสูตร 
 ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้
วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑ ผู ้ที ่สอบคัดเลือกได้ หรือผู ้ที ่ได้ร ับการคัดเลือก หรือผู ้ที ่ได้ร ับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๘.๒ กรณีที ่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ ์การเข้ าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 
 ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งต้องนำส่งหลักฐาน การสำเร็จการศึก ษาและ
หลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามข้อ ๖ 
  ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมีผลการเรียน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๔ 
การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง 

————————————————- 
 ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง 
  ๑๑.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ 
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  ๑๑.๒ ให้ผ ู ้ประสงค์จะเข้าศึกษายื ่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจดัหลักสูตร 
————————————————- 

 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ สำหรับการจัดการศึกษาให้
นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร 
  ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี 
  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่ มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน 
  ๑๓.๒ จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็ม
เวลา 
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  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็ม
เวลา 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

————————————————- 
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสำหรับภาค
ฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
  การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
  กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 
๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต สำหรับการศึกษาของ
นักศึกษาภาคพิเศษ แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคำร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย  ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นสำคัญ 
  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบทาง
การเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่
ค้างชำระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะกรณี 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยทัง้หมดหรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์
ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยืน่หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลยั ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิต รายวิชา
นั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au 
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หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
  ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทำได้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทำได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการบันทึกผล
การเรียนเป็นสัญลักษณ์ W สำหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
  ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

————————————————- 
 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา 
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
  ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
  ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย 
  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
  ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา 
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่นใบลา
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

————————————————- 
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะ 
  ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
  ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะที่ประสงค์จะ
ขอย้ายไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด 
  ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับย้ายไปสังกัด
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
  ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้นำมาเทียบโอนได้ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และนำผลการเรียนไปคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็น 
นักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคำร้องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

————————————————- 
 ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
————————————————- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื ่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทำการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องทำตลอด
ภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทำงานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้
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มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวม
ทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทำนองเดียวกันนี้  
  กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาไว้ให้
เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพน้ัน 
  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคในรายวิชานัน้ 
และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังน้ี 
   ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
      ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน       ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 
  B+    ดีมาก (Very good)   ๓.๕๐ 
  B    ดี (Good)    ๓.๐๐ 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly good)   ๒.๕๐ 
  C    พอใช้ (Fairly)    ๒.๐๐ 
  D+    อ่อน (Poor)    ๑.๕๐ 
  D    อ่อนมาก (Very poor)   ๑.๐๐ 
  E    ตก (Failure)    ๐.๐๐ 
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่ำกว่า “D” 
ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาเลือกสามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ำกว่า “C” 
   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา 
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)     ผ่าน 
   F (Fail)     ไม่ผ่าน 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร 
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่
นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องดำเนินการขอรับการ
ประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
    (๑) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็นศูนย์ และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสอบปลาย
ภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
    (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาตให้สอบไป
ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดให้
นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
    (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียน
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังน้ี 
   Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ใช้สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
    (๒) กรณีที ่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั ่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด 
    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
 ข้อ ๗ การเรียนซ้ำ 
  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ำกว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวชิา
นั้นซ้ำได้ 
  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ 
 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นำมาคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
 ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒ การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด 
  ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ 
ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การสำเร็จการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
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 ข้อ ๑๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
การศึกษา 
  ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ 
แต่ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี
การศึกษา 
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่อนุมัติผล
การศึกษาเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาที่ ๔ ,ที่ ๖ ,ที่ ๘ ,ที่ ๑๐ ,ที่ ๑๒ ,ที่ ๑๔ ,ที่ ๑๖ ,ที่ ๑๘, ที่ ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ 
และ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
  ๑๓.๒ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ 
และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี ้
   ๑๓.๓.๑ ตาย 
   ๑๓.๓.๒ ลาออก 
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   ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา 
   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทำการอันก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

————————————————- 
 ข้อ ๑๔ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อดังต่อไปนี ้
   ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า D หรือไม่ต่ำกว่า P 
   ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อดังต่อไปนี ้
   ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ข้ึนไป
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๔.๓.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อย
กว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ 
   ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า D หรือ ไม่ต่ำกว่า P 
   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาค
พิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา 
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   ๑๔.๓.๒ ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบัน
เดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

————————————————- 
 ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะ
สำเร็จการศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2552 

และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
..................................... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู ้ท ี ่รายงานตัวขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  
และให้หมายความรวมถึงการนำเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และ
การเทียบโอนความรู ้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทำงานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันสำเรจ็
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีมีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์
การทำงาน 
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 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี ้
 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการ
เรียนในหลักสูตรเดียวกัน 
 (๒)  นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  
  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C 
หรือ P หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรยีน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนำเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน
มาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๓)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน C หรือ
ระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าสำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (๔)  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งให้สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่นำ
เง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่
ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการเรียน
สำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรี
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ได้ทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผล
การเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒)  ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำงานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมนิการเทียบโอนผล
การเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

 (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
 (ข) การทดสอบ 
 (ค) การสัมภาษณ์ 
 (ง) การตอบคำถาม 
 (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึง
จะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการนำมาคิดค่าระดับคะแนนหรือ
คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับ
คะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา จึง
จะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผล

การเรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจำนวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่

เกินสามคน โดยคำแนะนำของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดำเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิไดร้ับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วท้ังหมด  
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ข้อ ๑๒ นักศึกษาที ่เทียบโอนผลการเร ียนในระบบต้องดำเนินการขอเทียบโอนผลการเร ียนและชำระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลา
ดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทำงาน ให้ดำเนินการขอเทียบโอนได้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอำนาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มี

อำนาจช้ีขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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    ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550          

และ (ฉบับที ่2) พ.ศ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-192- 
 

 

 



-193- 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสตูรฯ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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ภาคผนวก ญ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายในหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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ภาคผนวก ฎ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายนอกหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/ 

อาจารย์ประจำหลักสตูร สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายธนัญชัย บุญหนัก 
เลขที่ใบอนุญาต สธช.:  11745 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
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(2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิชาการ ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University โอกาส ความหวัง อนาคต ?”, หน้า 225 – 
231. 25 มกราคม 2561. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า; วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

2559 

 

วท.ม. อุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกะบัง 

2549 
 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์ 
เลขที่ใบอนุญาต สธช.:  11439 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
จุฬารัตน์ ทัดเที่ยง, ใหม่วิภา ทิพย์สุวรรณ, ขวัญจิรา ศรีสุธรรม, จารุวรรณ อุทาทัย, และ รุ่งกานต์ อิน

ทวงศ์(2563). พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การป้องกันตนเองและผลกระทบทาง
สุขภาพของเกษตรกรปลูกอ้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563. หน้า 
525-534. 28 กุมภาพันธ์ 2563. เลย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ยุวนันท์ ชัยจันทร์, กิ่งฟ้า พหลทัพ, บัวบูชา มหารักษิต, สุรีพร สีหาบุตร และ รุ่งกานต์ อินทวงศ์. (2563). 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าในระบบออนไลน์
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1401-1409. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

Ph.D. 
 

Health and Wellbeing Sheffield Hallam University; 
United Kingdom 

2558 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์; โรคติด
เชื้อและวิทยาการระบาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์; อนามัย
ชุมชน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 
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วริยา จันทะรังสี, วรรณรดา ศรีตื้อ, ณัฐฑิตา แก้วสา และ รุ่งกานต์ อินทวงศ์. (2563). การศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ
ครั้งที ่6 ประจำปี พ.ศ. 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 
1370-1377. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชนะชัย เชื่อกลาง, รัศมีจันทร์ กันยุบล, สุวนันท์ ทุมมาลา, อภิเดช มุ่งยิ้มกลาง, อารียา ทิสวนงัว และ               
รุ่งกานต์ อินทวงศ์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบ
เนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิชาการ ครั ้งที ่ 7 “Entrepreneurial 
University โอกาส ความหวัง อนาคต ?”, หน้า 118 – 126. 25 มกราคม 2561. พะเยา : 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายปิยะพงษ์  ชุมศรี 
เลขที่ใบอนุญาต สธช.:  17503 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ชนชิต พลูชารี, วีระพล อินตู้, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว, รัตติกาล ชัยเรศ, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์              

ชุมศรี และ รุ ่งกานต์ อินทวงศ์. (2560). การปนเปื ้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ        
ในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการ
พัฒนางานวิจัยอย่างยั ่งยืน”, หน้า 1267-1274. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏภูเก็ต. 

บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์  ชุมศรี และ อรทัย ปานเพชร. (กรกฎาคม, 2560). คุณภาพด้านจุลชีววิทยา
ของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ) : 73 – 82.  

 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 
ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์; 
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางณัจฉรียา คำยัง 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ณัจฉรียา คำยัง, พันธ์เครือ ขอนยาง, ปรียนันท์ แจ่มเจริญ และ เกษรินทร์ สาโสก. (2563, มกราคม - เมษายน). 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. 16(1): 13-25. 

ภูมิชัย ตะโนนศรี, พงศกร กองค้า, สุเทพ สุทธิไส และ ณัจฉรียา คำยัง. (2563). การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติการบนมือถือในการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน . ใน รายงานสืบเนื่องจาก    
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนา
ท้องถ ิ ่นภายใต ้ย ุคแห่งการเปล ี ่ยนแปลง” , หน้า 670-677. 25 ม ีนาคม 2563. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

นิตยา ศรีเมือง, กมลวรรณ เลิศสงคราม, ปราณี โพธิ์แก้ว และ ณัจฉรียา คำยัง. (2562). การปนเปื้อนเชื้อ  
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสำเร็จสำหรับถวายพระสงฆ์ ในตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง 
จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม    
เพื ่อชุมชน”, หน้า 368-373. 20 เมษายน 2562. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 
ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏเลย 2547 
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ชุติรัตน์ สารวงษ์, สุดารัตน์ สินทรา และ ณัจฉรียา คำยัง. (2561). การศึกษาปริมาณคลอรีนตกค้างใน
น้ำประปามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตริาชภัฏเลย
วิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 
หน้า 1217-1221. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ณัจฉรียา คำยัง, รัชดาพร แก้วนาคูณ, กันยาภรณ์ อาจกล้า, ทัศนีย์ สัทธรรม, นภัสวรรณ ฉลูทอง และ            
แพรวนภา แพงวงษ์. (2561). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

            ราชภัฏเลย จากการทำงานกับคอมพิวเตอร์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงาน
ว ิชาการระด ับชาต ิ  มหาว ิทยาล ัยส ุ โขท ัยธรรมาธ ิราช คร ั ้ งท ี ่  8 , หน ้า 346-354.                                 
23 พฤศจิกายน 2561. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ญาดา เชิญชัยภูมิ, นิติพร ขันขวา, รุ่งอรุณ เจริญกุล, อังษณา อังฉกรรณ์ และ วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2563). 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วยทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์สำหรับ
ผู้สูงอายุโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัย
และพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1387–1393. 25 มีนาคม 2563. 
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ศิริวรรณ วงษา, ดรุณี โฮมชัยยา, ณดา ศรีน้อยขาว และ วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2563). การศึกษาพฤติกรรม
การใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.  ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 
2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี ่ยนแปลง” , หน้า 1394–1400.        
25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จิตษฎา อุทธบูรณ์, ปณชัย สงมา, พนิตนันท์ บัวทิน, อภิชญา ใจตาง และ วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2562). 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงเรียนสาย
อาชีพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน”, หน้า 1668 - 1674. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 
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อรญา อาษารินทร์, กัลยา ท้าวพา, สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ, อรวรรณ สนิทญาติ และ วิรยา วิฑูธีรศานต์. 
(2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาวุโสศึกษา นา
อ้อเลย). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1734 - 1743. 
22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ฐิติพร บำรุงราษฎร์, ศิรินภาวรรณ แสงจันทร์, สนมพร พรมพิมพ์, สริยา ทองวงค์ษา, อนุวัฒน์ บุดดีเหมือน 
และ วิรยา วิฑูธีรศานต์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที ่มีส่วนประกอบ
ของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิชาการ ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University โอกาส 
ความหวัง อนาคต ?”, หน้า 107 – 117. 25 มกราคม 2561. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางนพวรรณ ดวงหัสดี 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ชลธิชา  สุดวิลัย, จุฑารัตน์ อ้วนวงษ์, ปนัดดา  สุจิตตา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ  ภูมิผักแว่น, รัตติยา 

พลชับมาตย์ และ ณัฏฐ์ชานันท์  วงค์ชาลี. (2563). ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 505-514. 28 กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ทิพย์สลินพร สังข์ด้วง, สกุลรัตน์ บุตรศร, สุภาวรรณ แสนจำลา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ 
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 188-195. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ภัทรนันท์ เชษฐพสุธาดล , บุปผา มนทนม, สุภาภรณ์ ประสมพืช , กิตติภพ หงษา, กีรติ ภูมิผักแว่น, 
นพวรรณ ดวงหัสดี และ ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). ตะกร้าหมุนเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการใช้
ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 196-202. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ส.ม. โภชนาศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 
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สุภาภรณ์  สังข์ทอง, ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, เจียระไน ตาสุ่ย,  ปฐมาภรณ์ พิมศร, รณชัย ผิวขำ, ศุภชัย 
เครือจันทน์ผา, อัษฎาวุธ เสตตะ, นพวรรณ ดวงหัสดี และ กีรติ ภูมิผักแว่น. (2561). การศึกษา
ภาวะสมองเสื ่อมในพื้นที ่แห่งหนึ ่ง จังหวัดขอนแก่น . ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
ระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 2153-2160. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ขวัญภัสสร เกษมศรี, ศรันยา เนืองมัญฉา, เบญจวรรณ ผลานิสงค์, มณฑิยา บุญหล้า,  พิชยตม์ มาลาสาย,   
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). อาหารและเครื่องปรุง
อาหารที่มีความสัมพันธ์กับค่าความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 241-246. 21 เมษายน 
2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

นุชวรา ใหม่วงศ์, สุธ ิดา แก้วไสย์ , อมรรัตน์ อินทมาตย์ , อัจฉริยา มหามาตย์ , อารียา ดวงประภา,        
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้แพทย์ทางเลือก: กรณีการใช้พืชสมุนไพรของประชาชน ตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 , หน้า 101-104. 
21 เมษายน 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

สุพัตรา  ต้นกันยา, ทัศสุดา ทันชื ่น, วันเฉลิม ภูสีดิน, ศิวพร ชาญประเสริฐ, อภิญญา แก้วโพนเพ็ก,      
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ ดวงหัสดี. (2560). ทัศนคติในการประกอบ
อาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่อง   
จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 245-247. 21 เมษายน 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวมธุรส ชลามาตย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ชุลีพร หาญฉวี, รัตยาธรณ์ วงศรีเทพ, ศิริลักษณ์ คิดงาม, สิริยากร แก้วใส และ มธุรส ชลามาตย์. (2563). 

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูก ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2563. หน้า 535 – 541. 28 

กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, มธุรส ชลามาตย์, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธุวาปี. 
(2563). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน 
เค็ม)พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ. ใน รายงาน  
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 
“วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” , หน้า 588 - 595. 20 มีนาคม 
2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

Dr.PH. Public Health The University of Melbourne; 
Australia 

2545 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์; อนามัย
ครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 
 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสกลนคร 2535 

วท.บ. พยาบาลศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2533 
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มธุรส ชลามาตย์, เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธุวาปี.  
(2563). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม)  
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย. ใน รายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1361 - 1369. 25 มีนาคม 2563. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

กิติพงษ์ สุวรรณชัย, ชลิตา สานุสัตย์, ธนวัฒน์ ศิริกันรัตน์, วัชรากร ถาธิราช, อำพล อาจทอง, บุญเลี้ยง               
สุพิมพ์ และ มธุรส ชลามาตย์. (2561). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 
หน้า 1040 – 1048. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จันทร์จิรา สีดารมย์, ดวงดาว แสงแก้ว, วลัยพรรณ ทวีศิลป์, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, อรทัย ปานเพชร และ มธุรส 
ชลามาตย์. (2560). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากสาบเสือ. ใน รายงาน สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 10 “นวัตกรรม      
สรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างย่ังยืน”, หน้า 1310 – 1318. 14 ธันวาคม 2560. 
ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางจรินทร์ ย่นพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
Rungkarn Inthawong, Jarin Yonphan, Wiraya Witoteerasan, Natchareeya Kumyoung, Tanunchai 

Boonnuk and Kirati Poomphakwaen.  (2020) .  The development of Elderly School 
Curriculum to Promote Health and Quality of life in Ku Ka Sing Sub-District, Kaset Wisai 
District, Roi Et Province. in proceeding of The 6th Rajabhat University National and 
International Research and Academic Conference. pp 139 - 147. 17-18 August 
2020. Bangkok: Chandrakasem Rajabhat University. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์; สุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ทรรศน์มน ดวงดี, ศิริลักษณ์ ฝ้ายเทศ, ปนัดดา พระพา และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2563). ฤทธิ์ในการไล่ยุงและ

กำจัดยุงของสเปรย์สมุนไพรต่อยุงรำคาญ. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง”หน้า 1353 – 1358. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ประกายกานต์ ทุมวงษ์, มัจฉา มะหูนี, ศุทธินี พรมมาวันนา, สุนิษา คำตา และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2563). 
การสำรวจสารเคมีตกค้างในผักจากตลาดสดบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย.     
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 
2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี ่ยนแปลง” , หน้า 561 – 567. 25 
มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ลักษณียา ส่งศรี, กุลณัฐ บุญจันทร์, ขวัญฤทัย ลื่นกลาง และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2563). ประสิทธิภาพของ
สารสกัดหยาบจาดบอระเพ็ดในการกำจัดเหา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง”. หน้า 1338 – 1344. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

รุ่งทิพย์ แก้วอุ่น, ขนิษฐา ไทยคำนาม, พิภาภรณ์ สุทธิแสน, สโรชา วิสัย และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2562, 
กรกฎาคม – ธันวาคม). พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ: กรณีศึกษาประชาชนบ้านก้างปลา 
ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 8(2) : 43 – 54. 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
วท.บ. จุลชีววิทยา(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549 
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วิภาพร แก้วเวียงจันทร์, ปภัสรา เพ็ญธา, ศิริลักษณ์ มนต์ขลัง, อารีรัตน์ เปสี และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. 
(2562). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดตำลึง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั ้งที ่ 1 “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” , หน้า 349 – 355. 20 เมษายน 2562. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

กิติพงษ์ สุวรรณชัย, ชลิตา สานุสัตย์, ธนวัฒน์ ศิริกันรัตน์, วัชรากร ถาธิราช, อำพล อาจทอง, บุญเลี้ยง  
             สุพิมพ์ และ มธุรส ชลามาตย์. (2561). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 
หน้า 1040 – 1048. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชนชิต พลูชารี, วีระพล อินตู้, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว, รัตติกาล ชัยเรศ และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2561). 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราในอากาศ ภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 
2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 1234 – 
1240. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จันทร์จิรา สีดารมย์, ดวงดาว แสงแก้ว, วลัยพรรณ ทวีศิลป์, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, อรทัย ปานเพชร และ มธุรส ชลา
มาตย์. (2560). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากสาบเสือ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนา
งานวิจัยอย่างยั่งยืน”, หน้า 1310 – 1318. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ชนชิต พลูชารี, วีระพล อินตู้, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว, รัตติกาล ชัยเรศ, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี  
และ รุ่งกานต์ อินทวงค์. (2560). การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในอากาศภายใน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่าง
ยั่งยืน”, หน้า 1267 – 1274. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์  ชุมศรี และ อรทัย  ปานเพชร. (กรกฎาคม, 2560). คุณภาพด้านจุลชีววิทยา
ของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ) : 73 – 82. 

วิจิตรา สุดใหญ่, อภิสิทธิ์ สมศรี, อรยา ดาดวง, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2560). 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรไร่อ้อย บ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัย
อย่างย่ังยืน”, หน้า 1302 – 1308. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายกีรติ ภูมิผักแว่น 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ชลธิชา  สุดวิลัย, จุฑารัตน์ อ้วนวงษ์, ปนัดดา  สุจิตตา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ  ภูมิผักแว่น, รัตติยา 

พลชับมาตย์ และ ณัฏฐ์ชานันท์  วงค์ชาลี. (2563). ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 505-514. 28 กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ทิพย์สลินพร สังข์ด้วง, สกุลรัตน์ บุตรศร, สุภาวรรณ แสนจำลา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ 
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 188-195. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ภัทรนันท์ เชษฐพสุธาดล , บุปผา มนทนม, สุภาภรณ์ ประสมพืช , กิตติภพ หงษา, กีรติ ภูมิผักแว่น, 
นพวรรณ ดวงหัสดี และ ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). ตะกร้าหมุนเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการใช้
ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 196-202. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์; โรคติด

เชื้อและวิทยาการระบาด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์; 
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 
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อาริสา ป้านภูมิ, ศรัญยา สุขนิรันดร, สาธิกา จันทะพินิจ, อินทุอร นิลบรรพต และ กีรติ ภูมิผักแว่น. 
(2562). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านตูบโกบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย . ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน" , หน้า101 - 109. 20 เมษายน 
2562. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สุภาภรณ์  สังข์ทอง, ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, เจียระไน ตาสุ่ย,  ปฐมาภรณ์ พิมศร, รณชัย ผิวขำ, ศุภชัย 
เครือจันทน์ผา, อัษฎาวุธ เสตตะ, นพวรรณ ดวงหัสดี และ กีรติ ภูมิผักแว่น. (2561) การศึกษา
ภาวะสมองเสื ่อมในพื้นที ่แห่งหนึ ่ง จังหวัดขอนแก่น . ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
ระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 2153-2160. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ขวัญภัสสร เกษมศรี, ศรันยา เนืองมัญฉา, เบญจวรรณ ผลานิสงค์, มณฑิยา บุญหล้า,  พิชยตม์ มาลาสาย,   
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). อาหารและเครื่องปรุง
อาหารที่มีความสัมพันธ์กับค่าความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 241-244. 21 เมษายน 
2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

นุชวรา ใหม่วงศ์, สุธ ิดา แก้วไสย์ , อมรรัตน์ อินทมาตย์ , อัจฉริยา มหามาตย์ , อารียา ดวงประภา,        
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้แพทย์ทางเลือก: กรณีการใช้พืชสมุนไพรของประชาชน ตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 , หน้า 101-104. 
21 เมษายน 2561. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

สุพัตรา  ต้นกันยา, ทัศสุดา ทันชื ่น, วันเฉลิม ภูสีดิน, ศิวพร  ชาญประเสริฐ, อภิญญา  แก้วโพนเพ็ก,                  
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). ทัศนคติในการประกอบ
อาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงาน  
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 245-247. 21 เมษายน 2561. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี 
ตำแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ชลธิชา  สุดวิลัย, จุฑารัตน์ อ้วนวงษ์, ปนัดดา  สุจิตตา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ  ภูมิผักแว่น, รัตติยา 

พลชับมาตย์ และ ณัฏฐ์ชานันท์  วงค์ชาลี. (2563). ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 505-514. 28 กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ทิพย์สลินพร สังข์ด้วง, สกุลรัตน์ บุตรศร, สุภาวรรณ แสนจำลา, นพวรรณ ดวงหัสดี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ 
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของคนพิการ ตำบลบึงเนียม 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 188-195. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

ภัทรนันท์ เชษฐพสุธาดล , บุปผา มนทนม, สุภาภรณ์ ประสมพืช , กิตติภพ หงษา, กีรติ ภูมิผักแว่น, 
นพวรรณ ดวงหัสดี และ ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี. (2563). ตะกร้าหมุนเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการใช้
ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 , หน้า 196-202. 28 
กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท.ม. ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
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สุภาภรณ์  สังข์ทอง, ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, เจียระไน ตาสุ่ย,  ปฐมาภรณ์ พิมศร, รณชัย ผิวขำ, ศุภชัย 
เครือจันทน์ผา, อัษฎาวุธ เสตตะ, นพวรรณ ดวงหัสดี และ กีรติ ภูมิผักแว่น. (2561) การศึกษา
ภาวะสมองเสื ่อมในพื้นที ่แห่งหนึ ่ง จังหวัดขอนแก่น . ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
ระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 2153-2160. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ขวัญภัสสร เกษมศรี, ศรันยา เนืองมัญฉา, เบญจวรรณ ผลานิสงค์, มณฑิยา บุญหล้า,  พิชยตม์ มาลาสาย,   
ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). อาหารและเครื่องปรุง
อาหารที่มีความสัมพันธ์กับค่าความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 241-244. 21 เมษายน 
2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

นุชวรา ใหม่วงศ์, สุธิดา แก้วไสย์, อมรรัตน์ อินทมาตย์, อัจฉริยา มหามาตย์, อารียา ดวงประภา, ณัฏฐ์
ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้แพทย์ทางเลือก: กรณีการใช้พืชสมุนไพรของประชาชน ตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 , หน้า 101-104. 
21 เมษายน 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

สุพัตรา  ต้นกันยา, ทัศสุดา ทันชื่น, วันเฉลิม ภูสีดิน, ศิวพร  ชาญประเสริฐ, อภิญญา  แก้วโพนเพ็ก, ณัฏฐ์
ชานันท์ วงค์ชาลี, กีรติ ภูมิผักแว่น และ นพวรรณ  ดวงหัสดี. (2560). ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
ครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560, หน้า 245-247. 21 เมษายน 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

Boueroy P, Aukkanimart R, Boonmars T, Sriraj P, Ratanasuwan P, Juasook A, Wonkchalee N, 
Vaeteewoottacharn K, & Wongkham S. (2017). Inhibitory Effect of Aspirin on 
Cholangiocarcinoma Cells. Asian Pac J Cancer Prev, 18(11), 3091-3096. 

Songsri, J., Boonmars, T., Boonjaraspinyo, S., Aukkanimart, R., Sriraj, P., Boueroy, P. & 
Wongchalee, N. (2018). Syrian hamster (Mesocricetus auratus) as an animal model 
for Haplorchistaichui infection: biology, morphology, and pathology. The Thai 
Journal of Veterinary Medicine, 48(3) : 479-486.   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฑ 
ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชพี 

       การสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสขุศาสตร์ (หลักสตูรสี่ป)ี พ.ศ.2562         
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ภาคผนวก ฒ 
การพิจารณาเพ่ือเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         
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การพิจารณาเพื่อเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า) 
ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 

วิชา หน่วยกิต จำนวน
ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30     
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

 วิชาบังคับเรียน (6 หน่วยกิต) 
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
-การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ 
สื่อสารในชีวิตประจำวัน  
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ)  
-สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     
-การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
-ภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่ อการส ื ่อสาร
วัฒนธรรม 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ    
-ภาษาจ ี น เพ ื ่ อการส ื ่ อส าร ใน
ชีวิตประจำวัน   

 
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4) 

 
 

2(2-0-4)  
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4) 

 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

วิชาบังคับ
เรียน 6 
หน่วยกิต 
และวิชา

เลือกไม่น้อย
กว่า 4 หน่วย
กิต รวม 10 
หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  วิชาเลือกเรียน (ไม่น้อยกว่า 6   
หน่วยกิต) 
-พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา 
-จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 
-สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
-ศิลปะและการออกแบบ 
-สุนทรียภาพการแสดง 
-สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  
 
 
 
 
 

 
 

2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4) 

 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

วิชาเลือก
เรียนไม่น้อย

กว่า   6   
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 



-251- 
 

 

หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  วิชาบังคับเรียน (2 หน่วยกิต) 
ความเป็นพลเมืองที่ดี  
วิชาเลือกเรียน (ไม่น้อยกว่า  
4 หน่วยกิต) 
-ระบบสังคมไทย   
-ระบบสังคมโลก   
-ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  
-ไทเลยศึกษา  
-ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
-เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  
-กฎหมายในชีวิตประจำวัน 

 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
2(2-0-4) 

 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

 
วิชาบังคับ

เรียน2 หน่วย
กิต วิชาเลือก
เรียนไม่น้อย

กว่า   4 
หน่วยกิต 
รวมเป็น 6 
หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 วิชาเลือกเรียน(ไม่น้อยกว่า 8  
หน่วยกิต) 
-การคิดและการตัดสินใจ 
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับ
ชีวิตประจำวัน   
-การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ
คุณภาพชีวิต  
-วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
-ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
-เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
-การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4)  

 
2(2-0-4) 

 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
 

 
วิชาเลือก

เรียนไม่น้อย
กว่า 8   

หน่วยกิต 

  รวม 30 0  
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หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90     
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
    1.1) กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
     
 
 

 

30     
12 
 
 
 
 

-ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ    
-สถิติและชีวสถิต ิ   

3(2-2-5) 
3(2-2-5)  
 3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 

30 
30 
30 
 

30 
 

กลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพ 

บังคับเรียน 
33 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
บังคับเรียน 
12 หน่วยกิต 

และกลุม่
วิชาชีพการ
สาธารณสุข 
21 หน่วยกิต 

รวม 12 120 

1.2) กลุ่มวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

18 -กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์  
-การสาธารณสุข            
-จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข   
-พยาธิวิทยาสาธารณสุข  
-ปรสิตสาธารณสุข     
-เภสัชวิทยาสาธารณสุข 
-ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 1  
-โภชนศาสตร์สาธารณสุข    

3(2-2-5) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 
2(2-0-4)  
3(2-2-5)  
3(3-0-6)  
2(1-2-3) 
2(1-2-3)  

30 
0 
30 
0 
30 
0 
30 
30 

รวม          21                                                                150 

2) กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ        56     
 2.1) กลุ่มส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยชุมชน 
 

10 
 

วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
-พฤติกรรมสุขภาพ    
-เพศศึกษาและอนามยัเจริญพันธุ ์
-การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  
-สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ  

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

 

 
30 
0 
30 
30 

วิชาบังคับ
เรียน 8   
หน่วยกิต 
วิชาเลือก

เรียนไม่น้อย
กว่า   2   
หน่วยกิต  รวม 8 90 



-253- 
 

 

หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยกิต 
-สุขภาพจิต        
-ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 2-
-สมุนไพรในงานสาธารณสุข  
-สังคมวิทยาการสาธารณสุข  
-การให้คำปรึกษาปญัหาด้าน
อนามัยการเจริญพันธ์ุ    

 
 

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

 
 
0 
30 
0 
0 
30 

 
 

รวม 10 
หน่วยกิต 

รวม 10 60 
2.2) กลุ่มป้องกันโรค 
ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 
สถิติ และการวิจัยทางดา้น
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

วิชาบังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
-โรคติดต่อและโรคไมต่ิดต่อ  
-หลักวิทยาการระบาด  
-ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  
-โครงการนวัตกรรมในงาน
สาธารณสุข   
-การวิจัยทางสาธารณสุข   

 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3)  

 
1(0-2-1) 

 
30 
30 
30 
30 
 

30 

 
วิชาบังคับ
เรียน   10 
หน่วยกิต 
วิชาเลือก

เรียน ไม่น้อย
กว่า   2   
หน่วยกิต 
รวม 12   
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
 

รวม  10 150 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต 
-ประชากรศาสตร ์   
-การจัดการวิบตัิภัยสาธารณะ  
-การจัดการควบคุมโรคทาง
สาธารณสุข 
-สัมมนาสาธารณสุข   

 
 

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

 
2(1-2-3) 

 
 
0 
0 
30 
 

30 

รวม 8 60 
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หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

2.3) กลุ่มตรวจประเมิน 
การบำบัดโรคเบื้องต้น 
การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู
สภาพ และการส่งต่อ 

 

6 
 

วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
-อนามัยครอบครัว    
-การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน   
-การประเมินสุขภาพและการบำบดั

โรคเบื้องต้น    

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3)  

 
3(2-2-5) 

 
30 
30 
 

30 

 
วิชาบังคับ
เรียน   8   
หน่วยกิต 
วิชาเลือก

เรียนไม่น้อย
กว่า   2   
หน่วยกิต 
รวม 10   
หน่วยกิต 

รวม 8 90 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต 
-การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ  
-การฟื้นฟูสุขภาพ   
-การดูแลสุขภาพองค์รวม  
-ทันตสาธารณสุข   
-การแพทย์ทางเลือก   

 
 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

 
 

30 
30 
30 
0 
30 

รวม 11 120 
2.4) กลุ่มอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

10 
 

วิชาบังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
-มลพิษกับสุขภาพ   
-อนามัยสิ่งแวดล้อม   
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
0 
30 
30 

 
วิชาบังคับ
เรียน 8 
หน่วยกิต 
วิชาเลือก
เรียน ไม่น้อย
กว่า 2   
หน่วยกิต 
รวม 10 
หน่วยกิต 

รวม 8 60 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต 
-การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม   
-สุขาภิบาลอาหาร   
-การยศาสตร์ในการทำงาน  

 
 

2(1-2-3) 
 

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

 
 

30 
 

30 
0 

 
 

รวม 6 60 
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หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

2.5) กลุ่มบริหาร
สาธารณสุขและกฎหมาย
สาธารณสุข 
 

10 วิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
-ระบบสารสนเทศสาธารณสุขและ
ปัญญาประดิษฐด์้านสุขภาพ 
-จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมาย
สาธารณสุข   
-การบริหารงานสาธารณสุข   
-การวางแผนและประเมินผลในงาน
สาธารณสุข   

 
3(2-2-5) 

 
2(2-0-4) 

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

 
30 
 
0 
 
0 
30 

วิชาบังคับ
เรียน 9 
หน่วยกิต 
วิชาเลือก
เรียนไม่น้อย
กว่า   2   
หน่วยกิต 
รวม 11   
หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

รวม 9 60 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกิต 
-เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข  
-พลวัตของกลุ่มและการทำงานเปน็
ทีม    
-การคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 

 
 
0 
0 
 
0 

รวม 6 0 
2.6) การฝึกงานหรือการ
ฝึกภาคสนามวิชาชีพ 

450 ช่ัวโมง   
    

 
 

 
 

 

2.6.1) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ
ด้านอนามัยชุมชน 

-การฝึกปฏิบตัิงานด้านสาธารณสขุ
พื้นฐาน            

-การฝึกปฏิบตัิด้านอนามัยชุมชน 

1(90) 
 

2(180)   

90 
 

180 

-2.6.2) กลุ่ม
วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพหรือ
กลุ่มสหกิจ
ศึกษา  7 
หน่วยกิต 
เลือกเรยีน
รายวิชาจาก
กลุ่มต่อไปนี้
เพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง   
 

รวม 3 270 
2.6.2) กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือ
กลุ่มสหกิจศึกษา   
  

2.6.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
-การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข              
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข 

 
 

1(90) 
 

6(540)                                   

 
 

90 
 

540 

รวม 7                                                                    630 
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หมวดวิชา เกณฑ์หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า) 

ข้อมูลรายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเหตุ 
วิชา หน่วยกิต จำนวน

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

2.6.2.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่วย
กิต 
-เตรียมสหกิจศึกษา   
- สหกิจศึกษา  
    

 
 

1(90)  
6 หน่วย

กิต* 

 
 

90 
540 

-วิชาสหกิจ
ศึกษา 6 
หน่วยกิต 
ต้องฝึกไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ 
(จำนวน
ช่ัวโมงการฝึก    
ไม่น้อยกว่า 
540 ช่ัวโมง) 

รวม 7 630 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา ท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไมเ่ป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสตูร
ของสาขาวิชานี ้

6  

 

จำนวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

122  132 1,620 จำนวน
ช่ัวโมงปฏิบัติ
นับเฉพาะ
วิชาบังคับ 

 




