
1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.………… 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา            
    ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Health Education 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (สุขศึกษา) 
                  : ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education (Health Education) 

          : B.Ed. (Health Education) 
3. วิชาเอก สุขศึกษา 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
            ไม่น้อยกว่า 173   หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
          หลักสูตรระดบัปริญญาตร ีหลักสูตร  5 ปี 
     5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10* 
 
 
  
  * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา  282-104  282-441และ 282-337 



2 
 

 5.3  การรับเข้านักศึกษา  
          รับนกัศึกษาไทย  
    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
           เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......... ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2550 
               เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
          ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี............เมื่อวันที่ .............................. 
          ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่...........เมื่อวันที่............ 
          คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่...................................... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตร ี
สาขาวิชาสุขศึกษาในปีการศึกษา 2557 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    8.2  นักวิชาการสุขศึกษา 
    8.3  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา (สาขา) ปีที่จบ 
1. นางพรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สส.ม. (สังคมศาสตร์ทางการแพทย์) 2527 
2. นางสาวอ าไพวรรณ  สุภาพวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2526 
3. นางสาวธินัฐดา  พิมพ์พวง อาจารย์ วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2549 
4. นายนัทธี  บุญจันทร์ อาจารย์ ศศ.ม. (การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ) 2545 
5. นางสาวสุรีรัตน์  รงเรือง อาจารย์ ศษ.ม. (สุขศึกษา) 2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     10.1 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     10.2 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2560) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วได้สร้างบริบทใหม่ของการพัฒนาสุขภาพไทยที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม โดยมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น
เพ่ือชี้น าทิศทางการพัฒนาสุขภาพ  โดยมีเปูาหมายส าคัญคือการพัฒนาสุขภาพไทยไปสู่ระบบสุขภาพพอเพียง
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อม  โดยจะต้องมี
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้  และให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้ค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม  กระแสความตื่นตัวและการใส่ใจเรื่องสุขภาพที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
จิตส านึกใหม่ในเรื่องสุขภาพของสังคมไทย ความตื่นตัวมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่ง
แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี เริ่มได้จากการสร้างนิสัยให้คนไทยใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น ให้มี
สุขอนามัยที่ดี (Healthy Lifestyle) รวมไปถึงการแนะน าแนวทางและสร้างกระแสการอยู่ดีมีสุข ( Wellness) มีสุข
ภาวะที่ดี เมื่อเรามีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข ( Health & Wellness) ก็เปรียบเสมือนเรามีภูมิคุ้มกันชั้นดีที่คอยปูองกันอยู่ 
ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องใช้ ครูสุขศึกษา นักสุขศึกษา  นักส่งเสริมสุขภาพ  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยชี้น าและ
ขับเคลื่อนในการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสของสังคมโดยการผลิตบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจถึง
ผลกระทบปัญหาสุขภาพต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน     
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      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
              ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นในด้านการให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรม   โดยใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นฐาน  การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องเน้นและส่งเสริมการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมท่ีถูกต้องด้านสุขภาพในวิถีชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
              จ านวน  22  รายวิชา ได้แก่ 
               1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 10 รายวิชา คือ 

                 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 
 417-101 ภาษาอังกฤษ 1  
. 417-102 ภาษาอังกฤษ 2  
 425-101 มนุษย์กับอารยธรรม  
 437-101 ปรัชญาชีวิต  
 438-101 ศาสนวิถี  
 426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม  
 427-103 มนุษย์กับสังคม  
 427-104 อนาคตศึกษา  
 428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  
  2)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 รายวิชา คือ  
  724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
  747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่  
  748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3) คณะวิทยาการสื่อสาร  จ านวน 1 วิชา 
  870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ  
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   4) คณะศิลปกรรมศาสตร์  จ านวน 2 วิชา 
  914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย  
  914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ  
   5) คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 1 วิชา  
  196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย  
   6) วิทยาลัยอิสลามศึกษา จ านวน 1 วิชา  
  761-105 วิถีชีวิตมุสลิม  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
  282-201 ชีวิตและสุขภาพ  
  2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 1 รายวิชา  คือ 
  282-336 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
     13.3 การบริหารจัดการ 
    1) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ด าเนินการวางแผน  
                 เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลเุปูาหมายรายวิชา 
 2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ  
                 นกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ  
                 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 4) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนสอนตามเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
                 รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาต่อคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
                 สาขาวชิาสุขศึกษา 
 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ด าเนินการรายงานผลการ  
                 ด าเนนิการของหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรเป็นระยะ ๆ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

  สร้างและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาสุขศึกษาให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี การส่งเสริมสุขภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 

     1.2 ความส าคัญ 
          1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน 
           2) หลักสูตรนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           3) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
           4) หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพสุขศึกษา 
     1.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  และการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา    
          2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษา 
          3) มีความสามารถในการประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
          5) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          6) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
          8) มีความสามารถในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (3 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1) ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1) ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
2) ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ 
4) ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1) รายงานการประเมินหลักสูตร 
2) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3) ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 
4) รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็น active learning 

1) เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
3) ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 
 

1) จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์
2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน  การสอน
แบบ active learning 
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
เรียนการสอนแบบ active learning 
4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอนแบบ active learning 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1) เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียน  การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
จาก best practice การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
4) ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5) พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1) จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย ์
2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน การสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5) จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
6) จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
7) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4) พัฒนาวิธีการวัดและการประเมินผล
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน 

1) เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 
2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3) ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

1) จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย ์
2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและประเมินผล 
3) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4) ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5) เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6) จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการ
วัดและประเมินผล 

5) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

1) พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ  
2) ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

1) จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย ์
2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน 
4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย ์
5) ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
          จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 8) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ในชัน้ปทีี ่3 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ      เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคต้น             เดือนมิถุนายน – กันยายน   
ภาคปลาย                  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน                เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          1) ต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  
             คณิตศาสตร ์
          2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบ                                
             ข้อบงัคับของการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
          3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษในการรับนักศึกษาของ  
             มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด         
     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
          1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน 
 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และใน 
              ชีวิตประจ าวันให้มากขึน้ 
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 4 - - - 45 45 45 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 45 45 

รวม 45 90 135 180 225 225 

คาดว่าจะจบการศึกษา     45 45 

 
     2.6 งบประมาณ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าบ ารุงการศึกษา 364,500 729,000 1,093,500 1,458,000 1,822,500 1,822,500 
ค่าลงทะเบียน - - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - - 
รวมรายรับ 364,500 729,000 1,093,500 1,458,000 1,822,500 1,822,500 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,633,001 2,764,651 2,902,884 3,048,028 3,200,429  3,360,451  
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวม 3) 

110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - - 
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - - 

รวม (ก) 2,743,001 2,884,654 3,032,884 3,188,028 3,350,429  3,520,451  
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 2,843,001 2,984,651 3,132,884 3,288,028 3,450,429  3,620,451  
จ านวนนักศึกษา 45 90 135 180 225 225 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 63,178 33,163 23,207 18,267 15,335 16,091  

 
      2.7 ระบบการศึกษา 
            แบบชั้นเรียน 
      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 
          เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต                       รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
      4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   จ านวน 9 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                               จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
     1) วิชาชีพครู                                   จ านวนไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
          - วิชาบังคับ               จ านวน 46 หน่วยกิต 
          - วิชาเลือก                                                  จ านวน 6 หน่วยกิต 
     2) วิชาเฉพาะสาขา จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
          แบบเอก-โท จ านวน 85 หน่วยกิต 
          - วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก จ านวน 17 หน่วยกิต 
          - วิชาบังคับ จ านวน 36 หน่วยกิต 
          - วิชาเลือก                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
          - วิชาโท                                        จ านวนไม่น้อยกว่า   25 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                             จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต 
         ภาษาไทย  บังคับจ านวน 3 หน่วยกิต 
         411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
         ภาษาอังกฤษ บังคับจ านวน 6 หน่วยกิต 
         417-101 ภาษาอังกฤษ 1   3(3-0-6) 
         417-102 ภาษาอังกฤษ 2   3(3-0-6) 
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     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
         บงัคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
          425-101 มนุษย์กับอารยธรรม   3(3-0-6) 
          เลอืกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
          261-201 ทักษะการคิด   3(2-2-5) 
          264-102 ทักษะชีวิต   3(3-0-6) 
          282-201 ชีวิตและสุขภาพ   3(2-2-5) 
          437-101 ปรัชญาชีวิต   3(3-0-6) 
          438-101 ศาสนวิถี   3(3-0-6) 
          761-105 วิถีชีวิตมุสลิม   3(3-0-6) 
          914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย   3(3-0-6) 
          914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ   3(3-0-6) 
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
          บงัคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
           427-103 มนุษย์กับสังคม   3(3-0-6) 
          เลอืกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
           196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
           299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต   3(2-2-5) 
           426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม   3(2-2-5) 
           427-104 อนาคตศึกษา*   3(3-0-6) 
            428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้   3(3-0-6) 
           870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  

          * ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 
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     4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               จ านวน 9 หน่วยกิต 
          บงัคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 
           724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม  3(2-3-4) 
           747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่   3(2-2-5) 
           748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 

เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 
       นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปที่จัดให้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องท า
กิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปอีก 60 ชั่วโมง ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมท่ีได้รับการ
รับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. นักศึกษาต้องท ากิจกรรมออกก าลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่าง ๆ (รหัส 281- XXX) 1 
หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมท่ี
ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา 299-102 กิจกรรมประกอบหลักสูตร แทนเงื่อนไขการ
เรียนศึกษาท่ัวไปข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกช้ันเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลักสูตร มุ่งให้กิจกรรมดังกล่าวเป็น
ส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถ  พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
       1) วิชาชีพครู                                  จ านวนไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
          วิชาบังคบั จ านวน 46 หน่วยกิต 
           260-302 การบริหารจัดการในสถานศึกษา    2(1-2-3) 
           261-101 พ้ืนฐานการศึกษา   2(2-0-4) 
           261-202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
            261-301 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
           261-304 ภาษาไทยส าหรับครู  2(2-0-4) 
           261-403 ความเป็นครู   3(2-2-5) 
           262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน  2(1-2-3) 
           262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา  2(1-2-3) 
           262-511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-0-36) 
           262-512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-0-36) 
           263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3(2-2-5) 
           264-101 การรู้จักตนเองและการพัฒนาผู้เรียน  3(2-2-5) 
           268-202 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
           276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6) 
           276-402 การวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
           วิชาเลือก                                  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
           261-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
           262-301 การศึกษาพิเศษ   2(1-2-3) 
           262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม  2(1-2-3) 
           262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง    2(1-2-3) 
           262-414 โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
           262-415 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู   2(1-2-3) 
           263-306 การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนการสอน  2(1-2-3) 
           263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู  2(1-2-3) 
            264-229 จิตตปัญญาศึกษา  2(2-0-4) 
           268-230 จิตวิทยาการด ารงชีวิต   3(3-0-6) 
           270-410 การคิดเชิงระบบในบริบทของการศึกษา  2(1-2-3) 
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          273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  2(1-2-3) 
          276-337 การประเมินคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
          277-212 ศิลปะกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  2(1-2-3) 
          281-231 ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี   2(1-2-3) 
     2) วิชาเฉพาะสาขา                           จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
          แบบเอก-โท                                จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
         วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                                   จ านวน 17 หน่วยกิต 
           นกัศึกษาจะตอ้งลงเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก ตอ่ไปนี้ 
          282-106 กายวิภาคศาสตร์  3(2-2-5) 
          282-107 สรีรวิทยา  3(2-2-5)  
          282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา  3(3-0-6) 
          282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
          282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
          282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(2-0-4) 
         วิชาเอกบังคับ                              จ านวนไม่นอ้ยกว่า                           36 หน่วยกิต 
          นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาเอกบงัคับ   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
          282-101 สุขภาพส่วนบุคคล  2(2-0-4) 
          282-104 เพศศึกษา*  2(2-0-4) 
          282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  2(2-0-4) 
          282-336 การวิจัยทางสุขศึกษา  3(3-0-6) 
          282-337 ความปลอดภัย*  3(2-2-5) 
          282-360 การปฐมพยาบาล     3(2-2-5)       
          282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  2(2-0-4) 
          282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-438 สุขศึกษาชุมชน   3(2-2-5) 
          282-439 สัมมนาทางสุขศึกษา  2(1-2-3) 
          282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน  4(0-0-12) 
          282-441 ระบาดวิทยา*  3(3-0-6) 
          282-472 การควบคุมโรค  3(3-0-6) 
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         * การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
         วิชาเอกเลือก                               จ านวนไม่นอ้ยกว่า   7 หน่วยกิต 
          นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาเอกเลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้   
          282-102 สุขภาพครอบครัว  2(2-0-4) 
          282-103 สุขภาพผู้บริโภค  2(2-0-4)      
          282-105 สุขภาพจิต  2(2-0-4) 
          282-108 การสาธารณสุขเบื้องต้น  2(2-0-4) 
          282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-210 ยาและสารเสพติด  3(3-0-6)      
          282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
          282-365 นวัตกรรมทางสุขศึกษา  3(2-2-5)                      
          282-374 โภชนาการสาธารณสุข  3(2-2-5) 
          282-375 ธุรกิจสุขภาพ  3(2-2-5) 
          282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา  2(2-0-4) 
          282-456 ทันตสุขภาพ  2(2-0-4) 
          282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
          282-463 สังคมวิทยาการแพทย์  2(2-0-4) 
          282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล    2(1-2-3) 
          282-466 ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา  2(1-2-3) 
          282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
          282-469 อาชีวอนามัย  2(1-2-3) 
          282-470 การแพทย์ทางเลือก  2(1-2-3) 
          282-471 ประชากรกับสุขภาพ  3(3-0-6)      
        วิชาโท                                         จ านวนไม่น้อยกว่า      25 หน่วยกิต 

    นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทพลศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 
         นกัศึกษาสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ทีส่นใจทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือโดยทางคณะเจ้าของรายวิชาจัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้และได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ แนะน าให้เลือกเรียนภาษามลายูเป็นวิชาเลือกเสรี 
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วิชาโท  แผนกวิชาสุขศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา เปิดสอนวิชาโท  1 สาขา คือ วิชาโทสุขศึกษา   
วิชาโทสุขศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทสุขศึกษาจะต้องเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทแต่ละคณะ 
         วิชาโทบังคบั                                             จ านวน     11 หน่วยกิต      
          282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา  3(3-0-6) 
          282-337 ความปลอดภัย*  3(2-2-5) 
          282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  2(2-0-4) 
          282-438 สุขศึกษาชุมชน  3(2-2-5) 
          วิชาโทเลือก                                จ านวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
          282-101 สุขภาพส่วนบุคคล  2(2-0-4) 
          282-102 สุขภาพครอบครัว  2(2-0-4) 
          282-103 สุขภาพผู้บริโภค  2(2-0-4)      
          282-104 เพศศึกษา*  2(2-0-4) 
          282-105 สุขภาพจิต  2(2-0-4) 
          282-108 การสาธารณสุขเบื้องต้น  2(2-0-4) 
          282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  2(2-0-4) 
          282-210 ยาและสารเสพติด  3(3-0-6)      
          282-360 การปฐมพยาบาล     3(2-2-5)       
          282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
          282-365 นวัตกรรมทางสุขศึกษา  3(2-2-5)                      
          282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-374 โภชนาการสาธารณสุข  3(2-2-5) 
          282-375 ธุรกิจสุขภาพ  3(2-2-5) 
          282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา   2(2-0-4) 
          282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา  2(2-0-4) 
          282-441 ระบาดวิทยา*  3(3-0-6) 
          282-456 ทันตสุขภาพ  2(2-0-4) 
          282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(2-0-4) 
          282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
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          282-463 สังคมวิทยาการแพทย์  2(2-0-4) 
          282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล    2(1-2-3) 
          282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
          282-469 อาชีวอนามัย  2(1-2-3) 
          282-470 การแพทย์ทางเลือก  2(1-2-3) 
          282-471 ประชากรกับสุขภาพ  3(3-0-6)      
          282-472 การควบคุมโรค  3(3-0-6) 
* การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 282-102 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 2  ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
 เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
  เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
                                                  ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาศึกษาทั่วไป 
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 
417-101 ภาษาอังกฤษ 1 
  

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

วิชาศึกษาทั่วไป 
417-102 ภาษาอังกฤษ  2 
724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์* 

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

วิชาชีพครู 
261-101 พ้ืนฐานการศึกษา 

 
2(2-0-4) 

วิชาชีพครู 
264-101 การรู้จักตนเองและการพัฒนาผู้เรียน  

 
  3(2-2-5) 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
282-106 กายวิภาคศาสตร์ 
282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 

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

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
282-107 สรีรวิทยา 
 

 
3(2-2-5)  

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-101 สุขภาพส่วนบุคคล 
282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

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

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-104 เพศศึกษา 
 

 
  2(2-0-4) 

 
วิชาเฉพาะสาขา: เลือก   2 วิชาเฉพาะสาขา: เลือก   3 
รวม 20 รวม   20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชา 261-201, 264-102, 282-201, 437-
101, 438-101, 761-105, 914-101, 914-102 จ านวน 3 หน่วยกิต 
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             ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาศึกษาทั่วไป 
425-101 มนุษย์กับอารยธรรม 
 

 
 3(3-0-6) 
 

วิชาศึกษาทั่วไป 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์** 

 
 3(2-2-5) 
 3 

วิชาชีพครู 
261-202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
            ศึกษาศาสตร์ 1 
261-304 ภาษาไทยส าหรับครู 
268-202 จิตวิทยาส าหรับครู 

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

วิชาชีพครู 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
            ทางการศึกษา 

 
 
 3(2-2-5) 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
282-339  ชีวสถิติเบื้องต้น 

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

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
  282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  
2(2-0-4) 
 

  วิชาเลือกเสรี 2 
วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-337 ความปลอดภัย 

 
 3(2-2-5)  

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-336 การวิจัยทางสุขศึกษา 

 
 3(3-0-6) 

  วิชาโท  4 

รวม  20 รวม  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชา 196-101, 299-101, 426-101, 427-
104, 428-101, 870-101  จ านวน 3 หน่วยกิต 
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              ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาศึกษาทั่วไป 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  

 
3(2-2-5) 
 

วิชาศึกษาทั่วไป 
427-103 มนุษย์กับสังคม 

 
3(3-0-6) 

วิชาชีพครู 
261-301 การพัฒนาหลักสูตร 
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

วิชาชีพครู 
261-403 ความเป็นครู 

 
3(2-2-5) 

  วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู 2 

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-360 การปฐมพยาบาล 
282-472 การควบคุมโรค 

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

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุข  
            ศึกษา 
282-438 สุขศึกษาชุมชน 
282-441 ระบาดวิทยา 
 

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

วิชาโท 6 วิชาโท 5 
รวม 21 รวม 21 
 

             ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน                                                                               4(0-0-12) 
รวม                                                                                                                           4 
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                                                                ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาชีพครู 
262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 
276-402 การวิจัยทางการศึกษา 

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

วิชาชีพครู 
260-302 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอน 
            เฉพาะสาขา 

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

วิชาเลือกเสรี 2 วิชาเลือกเสรี  2 
วิชาเลือกหมวดวิชาชีพครู 2 วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู  2 
วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 
282-439 สัมมนาสุขศึกษา 

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

วิชาเฉพาะสาขา: บังคับ 
282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 

 
 2(2-0-4) 

  วิชาเฉพาะสาขา: เลือก  2 
วิชาโท 5 วิชาโท  5 
รวม 18 รวม  17 
 
                                                                ปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาชีพครู 
262-511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-0-36) 

วิชาชีพครู 
262-512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(0-0-36) 

รวม                                                 6                                                    รวม                                                  6                                                                
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
               อยู่ในภาคผนวก 1 
3.2   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       
  3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านสุขศึกษา 
2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมสุขภาพ  ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน

ประกอบการได้ 
4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์ 
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. นางพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สส.ม. (สังคมศาสตร์ทางการแพทย์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

350 350 350 350 350 

2. นางสาวอ าไพวรรณ สุภาพวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

350 350 350 350 350 

3. นางสาวธินัฐดา พิมพ์พวง อาจารย ์ วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

350 350 350 350 350 

4. นายนัทธี บุญจันทร ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

350 350 350 350 350 

5. นางสาวสุรีรัตน์ รงเรือง อาจารย ์ ศษ.ม. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

350 350 350 350 350 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. นางสาวจิราภรณ์  ผุดผาด 
 

อาจารย์ วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

350 350 350 350 350 
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6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
8) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 3 ของชั้นปีที่ 3  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       จัดเต็มเวลาใน  1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นักศึกษาทุกคนต้องท าวิจัยในชั้นเรียน 
 1 เรื่อง ในชั้นปีที่ 5 ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  1) สามารถท างานเป็นทีม  
  2) มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหาทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  
  3) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้  
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  12 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ  
  1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัย  
              อยู่เสมอ 
  3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล  
  4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
  5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา  
  7) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานวิจัย 
  2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่าและจากการเขียนรายงาน  
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  3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  
  4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  
  5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
  6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน  
  7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยความเห็นของอาจารย์  
              ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความเป็นผู้น าทางวิชาชีพครู 1. จัดโครงการร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

2. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม  
    หลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
   นวัตกรรม 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนองานวิชาการผ่าน 
   เวทีทางวิชาการและสื่อต่าง ๆ 

2. มีความสามารถในการวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
การวิจัย 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์จาก 
    งานวิจัยเพื่อท าโครงงานและการศึกษาอิสระ 
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในช่วงฝึก 
    ประสบการณ์วิชาชีพ/การปฏิบัติการสอน 
4. ฝึกทักษะการน าเสนอและวิพากษ์งานวิจัย 

3. มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดี ตลอดจนมี
ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นความหลากหลายทาง 
    วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมทูตวัฒนธรรม กิจกรรม  
    แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยหรือต่างประเทศ  
    กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับความเข้าใจและเจคติที่ดี   
    ต่อสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีการสร้างความเข้าใจใน  
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น สอดแทรกใน 
    รายวิชา 262-303 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม ซึ่ง  
    เปิดสอนเป็นวิชาเลือก   
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม 
    ทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม 
    สากล 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดสันติศึกษาเพ่ือการอยู่ 
   ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

4. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

1. จัดโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษา 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาโดยใช้สื่อจาก 
    อินเทอร์เน็ต 
3. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ 
    ภาษาท่ีถูกต้อง 
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาของคณะ/   
    มหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

5. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือประโยชน์ของ 
    เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการ  
    ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการที่เน้นการถือ 
    ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ 
    เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอนและ 
    การท ากิจกรรมของนักศึกษา 
5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

6. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น การ 
    สืบค้นจากห้องสมุด ฐานข้อมูล การจัดการเรียน 
    แบบ e-learning 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
   2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
         2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
               1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนส านึกในหน้าที่ของตนเอง  
                         และผูอ่ื้น รวมทัง้เคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์
    (2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ  
   (3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) เน้นการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในงาน 
                         ทีไ่ดร้ับมอบหมาย  และการแตง่กายให้เปน็ไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาท 
    สมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และสื่อต่างๆ 
(3) มอบหมายงานกลุ่มและหรืองานรายบุคคลให้คิดท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่เพ่ือน มนุษย์  
(4) มอบหมายงานกลุ่มหรืองานรายบุคคลให้ศึกษาบุคคลที่มีความเสียสละและ  
    จิตสาธารณะต่อสังคม 
 (5) เข้าร่วมกิจกรรมในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (เช่น ให้คิดค าขวัญ และ  
      จัดท าโปสเตอร์เก่ียวกับความเสยีสละและจิตสาธารณะทีถู่กตอ้งและดงีาม) 

   (6) อบรมจริยธรรม/บรรยายและน าเสนอกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า  
     ชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ความซื่อสัตย์และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา   
(2) ประเมินจากการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง  
     เรียนรู้ต่าง ๆโดยจะต้องมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน  
(3) ประเมินจาก ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 
(5) ประเมินจากการท างานกลุ่มและผลงานของกลุ่ม   
(6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย 
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 2.1.2 ความรู้  
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
(2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
(3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัย หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความรู้ 
(1) ให้ความรู้ครอบคลุมทฤษฎีและหลักการที่ควรจัดในกลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์   
     กลุ่มสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้าจากสื่อ/งานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสภาพจริง 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินความรู้ของนักศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ   
       ปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ จากสิง่ต่อไปนี้ 
   - การน าเสนอผลงาน  
       - งานที่ได้รับมอบหมาย 
       - ประเมินผลด้วยผลการตรวจผลงานการทดสอบย่อย  การสอบกลางภาค   
         และการสอบไล่ 
(2) ประเมินผลโดยใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง  เช่น การน าเสนอ   
      ผลงาน แฟูมสะสมผลงาน การทัศนศึกษา การทดสอบ เปน็ต้น 

 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
(2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด(ที่เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ) 

ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด   อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษาจากสื่อ
ประเภทต่างๆ การโต้วาที  การจัดท าโครงการ   

(2) จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา บทบาทสมมุติสถานการณ์จริง 
(3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
(4) อภิปรายกลุ่มย่อยจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย  โปสเตอร์  ข่าว 
(5) ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับบทเรียนในภาคสนาม 
(6) ให้นักศึกษาสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(7) สอนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์และฝึกวิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
(8) ใช้การสอนแบบ PBL 
(9) สอนให้คิดแบบวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของกระบวนการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
(10) ฝึกแก้โจทย์ปัญหา 

 3) กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากการร่วมแสดงความคิดเห็น 
(2) ประเมินจากการท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(4) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(5) ประเมินจากข้อสอบ/การสัมภาษณ์/การสังเกต/การท าแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ที่ให้

นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหา 
(6) วัดและประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อ 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
                     (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
                     (2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้ง 

    ในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งด ารงชีวิต

ได้อย่างมีความสุข 
(5) รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
      และความรับผิดชอบ  
                    (1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็นผู้น า  สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ 
       รับผิดชอบและปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน และ/หรือน าเสนอหน้าชั้นเรียน    
 (2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่มให้นักศึกษาติดตามสื่อข่าวสารอย่าง  
                         ต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
                    (3) เสนอผลงานโดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ  
                    (4) ศึกษาภาคสนามและน าผลการศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและอภิปรายในชั้นเรียน                     
 (5) ทัศนศึกษาและมอบหมายงานให้สรุปผลการทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม  
                     (6) จัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้นักศึกษารวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา  
                     (7) มอบหมายงานรายบุคคล 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                     และความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินการท างานกลุ่ม 
(5) ประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
(6) จัดโอกาสให้เพ่ือนร่วมชั้นประเมินการท างานกลุ่ม 
(7) จัดให้มีแบบทดสอบความรู้จากการทัศนศึกษา 

 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                   สารสนเทศ 
 (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ  

    ฟัง พูด อ่านและเขียน 
(2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
    กับสถานการณ์ เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร 
(3) เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ี  
    เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะ  
     ทั้ง 4 ของการสื่อสารในระหว่างผู้เรียน  ผู้สอน  
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะห์และ  
     แสดงความคิดเห็นจากสื่อที่น าเสนอ 
(3) ฝึกปฏิบัติการฟังจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
(4) ฝึกเขียนเพ่ือการสื่อสารในรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
(5) บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการพูดภาษาไทย  วิจารณ์การฝึกปฏิบัติและ 
    ร่วมอภิปรายเสนอแนะข้อบกพร่อง 
(6) ฝึกปฏิบัติการเปิดรับสื่อและข่าวสารประเภทต่าง ๆ 
(7) จัดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
(8) บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ 
(9) ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
(10) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน e-learning  
      และท ารายงานโดยเน้นการค้นคว้าจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ทักษะในการเขียนรายงาน 
(3) ใบงาน 
(4) ทักษะในการพูด 
(5) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเพ่ืออธิบายผลงานได้อย่างเหมาะสม  
(7) ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(8) การสังเกตพฤติกรรม 

  2.1.6 ด้านทักษะพิสัย (พลศึกษา)  
             1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  

(1) มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
(2) มีทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
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(3) มีทักษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
                     (4) ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายให้ 
                         สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) บรรยาย อภิปราย สาธิต และฝึกปฏิบัติ 
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอ 
(3) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมและการออกก าลังกาย 
(4) การเข้าร่วมการแข่งขันในเกมและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
(5) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพท่ีหลากหลาย 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินจากการสอบ 
(4) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 2.2 หมวดวิชาชีพครู  
  2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
                   (1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  
                   (2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพครู 

(2) ศึกษาครูต้นแบบโดยวิธีกรณีศึกษา 
(3) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นครูที่ดี 
(4) จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(5) จัดกิจกรรมครูในอุดมคติ เช่น เขียนเรียงความ จัดนิทรรศการ  จัดบอร์ด จัดท า 

       แผ่นพับ จัดท า e-book เป็นต้น 
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(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      พิเศษของครู และวิธีการผดุงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณของครู   

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัดและประเมินผลจาก 
(1) การวิเคราะห์และการน าเสนอความคิดเห็น 
(2) รายงานการศึกษารายกรณี 
(3) รายงานความคิดความรู้สึกและข้อเสนอแนะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
(4) แบบประเมินโครงการ 
(5) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 
(6) รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

 2.2.2 ความรู้  
                1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ความรู้วิชาชีพครู  
  - ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารส าหรับครู  
  - การพัฒนาหลักสูตร  
  - การจัดการเรียนรู้ 

   - จิตวิทยาส าหรับครู  
 - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 - การบริหารจัดการห้องเรียน 
 - การวิจัยทางการศึกษา  
 - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
 - ความเป็นครู  

      (2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ  
            - จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  
            - การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา  
   และวิชาเอก  
            - การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะส าหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
                            และวิชาเอก 
            - การจัดการเรียนแต่ละระดับการศึกษา  
 - นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการ 
   จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  
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            - การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ  
                            ระดบัการศึกษาและวิชาเอก 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(2) ทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
(3) วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี  
(4) เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือประยุกต์และประเมินค่าขององค์ความรู้ในสถานการณ์  

   โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(6) ส่งเสริมให้มีการใช้ Bloom’s Taxonomy ในการจัดการเรียนรู้ 
(7) ส่งเสริมให้มีการใช้ศาสตร์ทางวิชาชีพครูร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
   การปฏิบัติการสอน 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ วัดและประเมินผลจาก 
(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและการสรุปองค์ความรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(6) องค์ความรู้โดยใช้เกณฑ์จาก Bloom’s Taxonomy  

 2.2.3 ทักษะทางปัญญา  
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าให้เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ  
  แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและ 
  งานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

(2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข  
   ได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง 
        สร้างสรรค์และมีวิสยัทัศน ์

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 



37 
 

(2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิด       
(3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(4) จัดโครงการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 

                3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                    (1) ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 (2) ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิด       
 ( 3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 (4) การจัดโครงการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน 
 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก  
  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

(2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม  
  และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีความสามารถในการปรับตัวและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
(4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน นักเรียน และชุมชน    

   (5) เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
                   ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
(2) ฝึกการวิพากษ์อย่างกัลยาณมิตร 
(3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(4) จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีในสถานศึกษาและชุมชน 

         3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                   และความรับผิดชอบ วัดและประเมินผลจาก 

(1) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
(2) การวิพากษ์อย่างกัลยาณมิตร 
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(4) ผลการจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีในสถานศึกษาและชุมชน 
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 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ  
        ประมวลการแปลความหมายและการวเิคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 
        และสือ่สารการศึกษาและศาสตร์อ่ืน ๆ  
    (2) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  
        อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (3) มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลห้องสมุดได้อย่างมี  
        ประสิทธิภาพ 
    (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ 
        เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
                   ตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) ฝึกปฏิบัติการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย 
         และการวเิคราะห์ข้อมูล 
    (2) อภิปรายกลุ่มและการสะท้อนคิด 
    (3) น าเสนอผลงานโดยใช้ทักษะการสื่อสารบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยี 
    (4) ใช้ระบบ e-learning เพ่ือการศึกษาและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ  
                   ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (1) ระบบการท างานที่ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยน าเข้ากระบวนการท างานและผลผลิต 
    (2) ผลการอภิปรายกลุ่มและการสะท้อนคิด 
    (3) การเขียนรายงานวิจัยและการสะท้อนคิด 
    (4) การน าเสนองานวิจัย 
    (5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่ใช้ e-learning  เป็นฐาน 
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 2.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
          1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น 
    ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (non-formal) และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ     
    (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี   
    ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง  
    มีนวัตกรรม 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
  (1) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน  
  (2) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 (3) สอนแบบจุลภาค ( Micro Teaching) 
 (4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 (5) ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
 (6) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร   

 3) กลยุทธ์การประเมินผลทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลจาก 
    (1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับความ 
        ตอ้งการของผู้เรียน 
    (2) การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    (3) การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)  
    (4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (5) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา 
    (6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกสุขศึกษา 
  2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) คุณธรรม จริยธรรม แห่งวิชาชีพสุขศึกษาและวิชาชีพครู 
    (2) มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

         2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) การวิเคราะห์ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็น   
                        วิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       (2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์  
             (3) การใช้กรณีศึกษา  
       (4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    (1) วัดและประเมินผลจากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    (2) วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน 
                    (3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 
                    (4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3.2 ด้านความรู้  
   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษา อย่างกว้างขวาง 
    และเป็นระบบ 
(2) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา ในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  
     และชุมชน 
(3) ก้าวทันต่อความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา และน าองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้และ  
     แก้ปัญหาในสาขาวิชา 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             (1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
                    (2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ 
                    (3) การวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
                    (4) การเรียนรู้ร่วมมือเพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์จริง 
                    (5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             (1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
                       (2)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ 
                   (3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เก่ียวกับวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฏี 
                   (4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
                       (5)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3.3 ทักษะทางปัญญา  
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด   ทฤษฎี และ  
    หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาไปใช้แก้ปัญหา 
(2) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษา  
    ไปใช้ในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
(3) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานและการสอนในสาขาวิชา 
    สุขศึกษา 

                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

                    (3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 
                    (4) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
                    (5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ( 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง  

     วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
                    (2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                    (3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                    (4)  วัดและประเมินผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียน 
                       (5)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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            2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
          1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน และผู้ที่มารับบริการทางสุขภาพ  ด้วย 
     ความรู้สึกเชิงบวก และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
(2) มีความเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ   
    รับผิดชอบ 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์  
                    ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    (1) การเรียนแบบมีส่วนร่วม 
                    (2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองานวิชาการ 
                    (3) การท างานร่วมกันเป็นทีม 
                    (4) การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็น 
                    (5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง  
                   บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                    (2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ปัญหา 
                    (3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอธิบายซักถาม 
                    (4) วัดและประเมินการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็น 
                         (5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
                    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) มีความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น  
                        ตวัเลขเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขศึกษาจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทัง้ในและ 
                        ตา่งประเทศ  
            (2) มีความสามารถในการสื่อสาร อย่างมีดุลยพินิจในการเลือกใช้และน าเสนอ  
       ข้อมูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
                    ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การมอบหมายให้ ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสารหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน  
     แบบ e-learning และ virtual classroom  
(2) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลข หรือสถิติ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ือ  
     จัดท ารายงาน  
(3) การสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูล เพ่ือน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้  
     เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
                     การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) วัดและประเมินผลจากการจัดท ารายงาน  

(2) วัดและประเมินการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลข หรือสถิติตามประเด็นที่ได้รับ  
     มอบหมาย 
(3) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         (4)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
        2.3.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

   (1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและ   
               สถานการณ์ 
  (2) มีความสามารถในการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาได้อย่างเหมาะสม   
           (3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

(1) การฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(2) การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา 
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(4) การฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 
 
 



44 
 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
(1) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนก่อนปฏิบัติการสอน 
     ในสถานศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

    (4)  วัดและประเมินผลจากการการฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
    3.1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวด  
           วิชาศกึษาท่ัวไป   
      1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
                ส านึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ  
     (3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม 
       2) ด้านความรู้  
     (1) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
     (2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
               สังคมวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม  
     (3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัย หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  
       3) ด้านทักษะทางปัญญา  
     (1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม  
     (2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      (3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
      (4) สามารน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
        4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม  
      (2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น า  
                 และสมาชิกของกลุม่ 
      (3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป  
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      (4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง  
                 ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
      (5) รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
        5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1) สามารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด  
                 อ่านและเขียน 
      (2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ  
                 สถานการณ์เพ่ือการสบืค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสือ่สาร 
      (3) เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมใน  
                 การแก้ปัญหา 
        6) ด้านทักษะพิสัย 
      (1) มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถูกต้อง  
      (2) มีทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ  
      (3) มีทักษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  
          (4) ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
 (Curriculum Mapping) วิทยาเขตปัตตานี 

 ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
 

      เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

 
 

        รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

รายวิชาบังคับ                       
411-101 ภาษากับความคิดและการ 
            สื่อสาร          O   O O O  O O 

- - - - 

417-101  ภาษาอังกฤษ 1   O       O        O - - - - 
417-102  ภาษาอังกฤษ 2   O       O        O - - - - 
425-101  มนุษย์กับอารยธรรม   O   O  O  O O O O O  O O O O O - - 
427-103  มนุษย์กับสังคม O  O O  O  O O  O O O O   O O - - - - 
724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม   O         O      O O - - - - 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่  O O O   O   O  O O O  O   - - - - 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  O O O   O   - O O  O    O - - - - 
เง่ือนไขการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป                       
กิจกรรมเสริมหลักสูตร O O  - -  - - - - O O O O  - - - - - - - 
เรียนพลศึกษาวิชารหัส 281-xxx /ออก
ก าลังกายเล่นกีฬา   O   O   O O     O  O O     
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      เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

 
 

        รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาเลือก                       
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
            การปกครองของไทย      O O   O   O   O  O - - - - 

261-201 ทักษะการคิด  O  O         O      - - - - 
264-102 ทักษะชีวิต    O  O O O       O O O O - - - - 
282-201 ชีวิตและสุขภาพ  O     O   O      O  O     
299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต  O    O       O     O - - - - 
426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม  O           O     O - - - - 
427-104 อนาคตศึกษา O  O O  O  O  O O  O O O O  O - - - - 
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้    O       O        - - - - 
437-101 ปรัชญาชีวิต      O  O   O O  O  O - - - - - - 
438-101 ศาสนวิถี          O    O O O - - - - - - 
761-105 วิถีชีวิตมุสลิม   O O  - - O   - O O -  - O - - - - - 
870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้ 
            สารสนเทศ  O O   O O   O O O O O  O  O 

- - - - 

914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย O  O O O  O O O  O O O O O  O O O  O O 
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ O  O O O  O  O   O O O O  O O O  O O 
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 3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
          หมวดวิชาชีพครู 
        1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
            (1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
             (2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  
        2) ด้านความรู้ 
            (1) ความรู้วิชาชีพครู 
        (2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 
        3) ด้านทักษะทางปัญญา 
            (1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าให้เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก 
                  แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบตังิานสอนและงานครู รวมท้ังการ 
                  วินจิฉัยผูเ้รยีนและการวจิัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
            (2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้  
                  อยา่งสร้างสรรค์ 
            (3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
                   และมีวิสยัทัศน ์
        4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            (1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะ 
                 ทางอารมณ์และสังคม 
            (2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ 
                  ระหว่างกลุม่ผูเ้รยีนอยา่งสร้างสรรค์ 
            (3) มีความสามารถในการปรับตัวและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  
            (4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน นักเรียน และชุมชน     
            (5) เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม 
        5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (1) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล  
                การแปลความหมายและการวเิคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและสือ่สาร 
                การศึกษาและศาสตร์อ่ืน ๆ  
             (2)  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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            (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ 
      เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
            (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ  
                (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal)  
                อยา่งสร้างสรรค์ 
            (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี 
                ความสามารถพิเศษ ผูเ้รยีนท่ีมีความสามารถปานกลางและผูเ้รยีนท่ีมีความตอ้งการ 
                พิเศษอยา่งมีนวัตกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาชีพครู  
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชาหมวดวิชาชีพครู 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

วิชาบังคับ                   

260-302 การบริหารจัดการใน 
            สถานศึกษา  O O  O      O  O    O  

261-101 พื้นฐานการศึกษา O O  O O O O O O O O O O O O O O O 

261-202 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            พัฒนาวิชาชีพ 
            ศึกษาศาสตร์ 1 

O O  O  O O O O O O O O   O O O 

261-301 การพัฒนาหลักสูตร O O   O O O O O O O O O O  O O O 

261-304 ภาษาไทยส าหรับคร ู O O   O O O O O O O O O   O O O 

261-403 ความเป็นคร ู             O      

262-401 การจัดการเรียนรู ้
            และการสอน             O      

262-402 การจัดการเรียนรู ้
        และการสอนเฉพาะสาขา             O      

262-511 การปฏิบัติการสอน 
            ในสถานศึกษา 1                   

262-512 การปฏิบัติการสอน 
            ในสถานศึกษา 2                   
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รายวิชาหมวดวิชาชีพครู 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

263-201 นวัตกรรมและ 
           เทคโนโลยีการศึกษา        O           

264-101 การรู้จักตนเองและ 
            การพัฒนาผู้เรยีน             O  O O  O 

268-202 จิตวิทยาส าหรับคร ู             O O O O   

276-201 การวัดและ 
           ประเมนิผลการศึกษา 

O     O O O O   O  O   O O 

276-402 การวิจัยทาง 
           การศึกษา 

O   O    O O   O  O   O O 

วิชาเลือก                   

261-303 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
           พัฒนาวิชาชีพ   
           ศึกษาศาสตร ์2 

O O  O  O O O O O O O O   O O O 

262-301 การศึกษาพิเศษ             O  O O   

262-302 การศึกษาในพหุ 
           วัฒนธรรม 

O O           O O O O   

262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง O O O              O O 

262-414 โครงงานวิทยาศาสตร์    

            ส าหรับคร ู
O O O O    O O O O O     O O 

262-415 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
O O O  O O O O O O O O O O O O O 

O 
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รายวิชาหมวดวิชาชีพครู 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

263-306 การออกแบบและ 
            การผลิตส่ือการเรยีน  
            การสอน 

 
 

 
O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O 

 
 

 
 

 
 

 
O 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O 

 
 

263-424 เทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการ  
            ส่ือสารส าหรบัครู  

 O      O    O     O  

264-229 จิตตปัญญาศึกษา  O O  O        O  O O  O 
268-230 จิตวิทยาการ 
            ด ารงชีวิต  O  O O  O O   O O O  O O  O 

270-410 การคิดเชิงระบบใน 
         บรบิทของการศึกษา 

O O O O    O O O O O O O O O O O 

273-301 การศึกษากับการ 
           พัฒนาชุมชน  O O  O O  O     O  O O   

276-337 การประเมินคุณภาพ 
            การศึกษา 

O  O O O O  O O  O O  O   O O 

277-212 ศิลปะกับความ 
           หลากหลายทาง 
           วัฒนธรรม 

 O O    O   O O O O O O O  O 

281-231 ผู้ก ากับลูกเสือและ 
           เนตรนาร ี              O O O   
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ของ  
     สาขาวิชาสุขศึกษา 

        1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม แห่งวิชาชีพสุขศึกษา 
 (2) มีจิตสาธารณะ  และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

        2) ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษา อย่างกว้างขวางและเป็น  
    ระบบ 
(2) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา ในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
(3) ก้าวทันต่อความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา และน าองค์ความรู้มาต่อยอด หรือประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา  
    ในสาขาวิชาได้ 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด   ทฤษฎี และหลักการที่  
      เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาไปใช้แก้ปัญหา 
  (2) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสุข  
      ศึกษาไปใช้ในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้   
  (3) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานและการสอนในสาขา 
      วิชาสุขศึกษา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (1) มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน และผู้ที่มารับบริการทางสุขภาพ  ด้วยความรู้สึก 
      เชิงบวก และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
 (2) มีความเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความรับผิดชอบ  

       5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
           (1) มีความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น 
               ตวัเลขเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขศึกษาจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทัง้ในและ 
                ตา่งประเทศ  
            (2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีดุลยพินิจ ในการเลือกใช้และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง  
                เหมาะสม 
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      6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

 (1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและ   
      สถานการณ์ 
 (2) มีความสามารถในการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาได้อย่างเหมาะสม   
  (3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ของสาขาวิชาเอกสุขศึกษา  
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 

 
รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
วิชาพื้นฐานเอก 

282-106 กายวิภาคศาสตร์ O O O O  O O O O O O O O O O 

282-107 สรีรวิทยา O O O O  O O O O O O O O O O 

282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา O O O  O  O O O O O  O O O 

282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา O O O  O O O O   O  O  O 

282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น  O O O  O  O  O   O O O 

282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  O    O O O O O   O O O 

วิชาเอกบังคับ 

282-101 สุขภาพส่วนบุคคล O O O  O  O O O O O O O O O 

282-104 เพศศึกษา O O O   O O O O O O O O O O 

282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ       O O   O O    
282-336 การวิจัยทางสุขศึกษา  O O O O O  O O O O O O O O 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 

 
รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
วิชาเอกบังคับ 

282-337 ความปลอดภัย O O O   O O O O O O O O O O 
282-360 การปฐมพยาบาล    O  O  O O O O O  O O O O O 

282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน O O  O O O O O O O O O  O O 

282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา  O O O  O O  O O O O  O O 

282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา O O      O O O O O O O O 

282-438 สุขศึกษาชุมชน  O O    O O O O O O     
282-439 สัมมนาทางสุขศึกษา O O O   O O O O O O     
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน O O    O O O   O     
282-441 ระบาดวิทยา O O O      O O      
282-472 การควบคุมโรค O O O   O O O O O O O O O O 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 

 
รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
วิชาเอกเลือก 

282-102 สุขภาพครอบครัว O O  O O  O O O O O O O O O 

282-103 สุขภาพผู้บริโภค O O   O O O O O O  O O O O 

282-105 สุขภาพจิต O   O O  O O O   O  O O 

282-108 การสาธารณสุขเบื้องต้น O  O O O O O O O O O O O O O 

282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา O O O   O O O     O  O 

282-210 ยาและสารเสพติด O O  O  O  O O  O   O O 

282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม O    O O O O O O O O O O O 

282-365 นวัตกรรมทางสุขศึกษา O O    O O O O O   O  O 

282-374 โภชนาการสาธารณสุข O O       O O   O  O 

282-375 ธุรกิจสุขภาพ  O   O  O O  O O O O O O 

282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา O O  O O O  O O O O O O O O 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 

 
รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
วิชาเอกเลือก 

282-456 ทันตสุขภาพ O O       O O   O O  
282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ O  O  O  O O O  O  O O O 

282-463 สังคมวิทยาการแพทย์  O O O  O O O  O O O O O O 

282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล   O O  O O  O O O O O O  O O 

282-466 ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา O O   O    O  O   O O 

282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ O  O  O O  O O  O  O  O 

282-469 อาชีวอนามัย O O    O O O O O O  O O O 

282-470 การแพทย์ทางเลือก O O  O O  O O O O O  O O O 

282-471 ประชากรกับสุขภาพ O  O      O O   O  O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
ด าเนินการตามกระบวนการทวนสอบ ดังนี้        
 1) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวางแผน ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา  
         ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตล่ะรายวิชา 
   2) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ  
         วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 3) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุก  
         กลุม่วิชาตามเกณฑ์การคัดเลอืกทีค่ณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
 4) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
      5) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถาน  
          ประกอบการจากอาจารยผ์ูส้อน ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษาและความพึงพอใจ  
          ของผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรงุมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุม 
ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ  
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี คนละ 15,000 

บาท ต่อคนต่อปี 
2)  คณะมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
3)  โครงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1) คณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม  
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์

ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อการเรียนการสอน

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีแหล่งรวบรวมหนังสือ ต ารา หนังสือ 

อ้างอิง รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และคณะศึกษาศาสตร์ จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อเพ่ือให้
คณาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา            

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

              2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาสุขศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
       การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้าน สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

1) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบ  
    กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา  
2) ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ 
    ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
3) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ พร้อมก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการจัดการการให้ค าปรึกษา  
   จัดตารางการท างานเพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบและขอค าปรึกษาอย่างชัดเจนทั้งห้องท างานและเว็บไซต์  
   ของภาควิชา การแนะน าแผนการเรียน การเลือกและการวางแผนส าหรับอาชีพ 

          4) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 
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2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์
ของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร  
2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคมเป็นประจ าทุกปี 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 
ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

/ / / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

/ / / / / / 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

/ / / / / / 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

/ / / / / / 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

/ / / / / / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 / / / / / 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

/ / / / / / 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / / 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

/ / / / / / 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     / 

เกณฑ์การประเมิน  : ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน  
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์

การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน  
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ภาคผนวก 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
(1) ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 
196-101   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย  3(3-0-6) 
                Society, Economy, Politics and Government of Thailand                                                                   
 ประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับ
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องในยุคการเปลี่ยนแปลง 
 Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socio-
economic changes, as well as administration and political behaviors; relationship between 
politics and socio-economic factors; survey of social, related problems during transition 
 
261-201   ทักษะการคิด                     3(2-2-5) 
 Thinking Skills 
 ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อปูองกัน และแก้ปัญหา แนวคิด
สัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน  ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดและการ
ตัดสินใจ 
 Significance of systematic thinking; reasonable thinking for problem solution and 
prevention; positive ideas on personal and institutional levels; practice of thinking and 
organizing activities to develop of thinking ability and decision making  
 
264-102  ทักษะชีวิต            3(3-0-6) 
 Life Skills 
 ความส าคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปัญหา  และความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบัน 
คุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธ และการตอบรับ ค่านิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวต่อเพ่ือนต่างเพศ ทักษะ
การแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตและสังคม 
 Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human 
situation; value of life and human dignity; understanding of oneself and others; constructive 
problem solving; refusing and accepting skills; values relating to media consumption selection; 



68 
 

behavior toward persons of the opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; 
enhancement of life and social values 
 
282-201   ชีวิตและสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Life and Health 
 องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคมจิตวิญญาณ   การปฏิบัติที่
ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การ
เลือกบริโภคในชีวิตประจ าวัน  การปูองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  
 Good health factors; physical, mental, emotional, social and spiritual; Appropriate 
health care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; 
selection of daily consumption; accident prevention and first aid; health precarious behaviors 
 
299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(2-2-5)  
 Life Style Enhancement 
 การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการเพ่ือการด ารงตนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงสมดุลแห่งชีวิต และกระบวนการนวสมัยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 Development of holistic health and personality; management for living on sufficiency 
economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; public mindedness and 
preservation of environment; raising awareness on ethical issues and human dignity 
 
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
     Language, Thought and Communication  
     ภาษากับความคิดและการน าเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เน้นการฝึกทักษะการอ่าน 
การเขียนเพื่อการ ค้นคว้า แสดงความรู้ ความคิดอย่างมีข้ันตอนและเป็นเหตุผล และสามารถเขียนรายงานได้อย่าง
เป็นระบบ 
 Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; 
emphasis on reading and writing skills for researching, systematic and logical presentation of 
ideas, and report writing 
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417-101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
 (นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษ 30-65คะแนน) 
  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความ
ยากของศัพท์ประมาณ 2,500 ค า 
 (For those with O-NET scores between 30-65) 
 English for communication and as study tool; external reading with maximum reading 
level of 2,500 words 
   
417-102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  
 (รายวิชาบังคับก่อน 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ คะแนน O-NET 66 คะแนนขึ้นไป) 
 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องจากรายวิชา 417-101 
ภาษาอังกฤษ 1 หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 ค า 
 (Prerequisite: 417-101 English I or with at least 65 scores in O-NET or by permission of 
the Department)  
 English for communication and as a study tool; continuation of 417-101; external 
reading with maximum reading level: 3,000 words 
 
425-101 มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6) 
 Man and Civilization 
 อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ความเป็นมนุษย์ การแสวงหาสันติสุขของ
มนุษยชาติในศาสนาส าคัญของโลก และวิถีชีวิตที่พึงประสงค์ในโลกปัจจุบัน 
 Civilization and its varieties; its influence on human existence; humanity; searching 
for mankind peace through important religion in the world; way of desirable life at present 
world 
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426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม 3(2-2-5) 
 Environment and Society 
 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต  การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสาร
และรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 Environment and quality of life; environment as factor in development; law, political 
process and environment; principles of environmental management: people’s participation, 
communication, campaigns, decision-making, and ethical issues; environmental disasters; case-
study of problems and solutions  
 
427-103 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society 
 มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย 
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการ
ด ารงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เน้นบริบทภาคใต้  
 Man as a social member; structure and evolution of social human, economic, 
legislative, political, governmental and environmental systems; socio-culture change and their 
impacts; adaptation and living in society culture; emphasis on southern context 
 
427-104   อนาคตศึกษา 3(3-0-6) 
 Future Studies 
 พลวัต ผลกระทบ รูปแบบกระบวนทัศน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย เน้นแนวโน้ม
ปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพื่อน าไปสู่
การด ารงอยู่ของสังคมอย่างสันติและยั่งยืน 
 (หมายเหตุ  ควรลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 3 ,ชั้นปีที่ 4) 
 Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts; 
analysis of trends in population, environment, energy, technology, economy, politics, society, 
culture, and ethics to search for peaceful and sustainable social living 
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428-101   วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  3(3-0-6) 
 Ways of Southern Border Community Life 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ์ ความขัดแย้ง การปรับตัว ทุนทางสังคม ภูมิ
ปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน  ปัญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนา 
 Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local 
wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, state policy alternatives in 
development 
 
437-101   ปรัชญาชีวิต  3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 
          ความคิดพ้ืนฐานทางปรชัญา หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของชวีิต เพ่ือไปสู่คุณค่าทางสังคม โดยน า
วิธีการทางจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม 
 Basic concepts in philosophy; criteria for judging life and social values based on 
ethical approaches 
 
438-101   ศาสนวิถี  3(3-0-6) 
 Religious Paths 
 หลักศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับทุกศาสนิกเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
                Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and 
proper practice for peaceful co-existence of believers of different religions 
 
724-104  วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม  3(2-3-4) 
 Environmental Science 

  ก าเนิดและวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ความจุและความจ ากัดของโลก หลักการส าคัญทาง 
นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศและปัญหาสิ่งแวดล้อม วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก แนวคิดและ
กระบวนการแก้ปัญหา ระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  Origin and evolution of the earth and living things, carrying capacity of earth,  
principles of ecology, relationships between man, ecosystems and environmental  
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problems, global environmental crisis and solution, ecosystems and sustainable resources 
management, environmental ethics 
 
747-101    สถิติในชีวิตยุคใหม่                  3(2-2-5) 
               Statistics in Modern Life 

 การออกแบบการศึกษา การตั้งค าถามที่สนใจศึกษา ประชากรเปูาหมาย วิธีการวิจัยประเภทของ  
การศึกษา ข้อมูลชนิดต่างๆ การเขียนกราฟ เทคนิคการน าเสนอและสื่อสารข้อมูล การสรุปข้อมูล การแจกแจงแบบ
ปกติ การแจกแจงค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐาน การ
เปรียบเทียบข้อมูลที่มหีลายกลุ่ม  ความสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ goodness-of-fit และการทดสอบความเป็นอิสระ 
 Designing of study ; research question; target population; research methods; types of 
study, data type, data graphing ; technique of data presentation and  communication, 
summarizing data, normal distribution, distribution of mean and proportion, sampling 
confidence intervals; hypothesis testing, data comparison for many groups, linear relation, 
testing goodness-of-fit, testing independence 

 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
              Information Technology 
          ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์  
หลักการโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยหลักการโปรแกรม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Introduction to computers, database and applications, information system 
management, computer network, internet, law and ethics for computer users, programming; 
problem solving by programming, use of software packages 
 
 761-105 วิถีชีวิตมุสลิม 3(3-0-6) 
 Muslim Ways of Life 
 หลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม ลักษณะสังคม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและ
นันทนาการ  การด าเนินชีวิตของมุสลิมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม 
 Muslims’ principle of faith, practices and ethics; social characteristics of Muslim: 
customs, art and recreation; private and social ways of life 
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870 -101  ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Media Literacy and Utilization of Information 
 ความส าคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตลักษณะและรูปแบบแหล่งและการเข้าถึง  
การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของข่าวสารและสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน  สังคม
และวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาสารผ่านสื่อสารมวลชน  จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 Significances of information for life-long learning; nature and form of information; 
resources and access; utilization of media and information; media literacy; influence of news 
and media on daily life; society  and cultural values and hidden meaning in message of mass 
communication; ethical issues and copyright law 
 
914-101  วัฒนธรรมและศิลปะไทย    3(3-0-6) 
 Thai Culture and Arts 
 คุณค่าความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย 
 Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and political 
influences on artistic works in particular periods 
 
914-102  สุนทรียภาพในงานศิลปะ   3(3-0-6) 
 Aesthetics in Artistic Works 
 องค์ประกอบ รูปแบบและเนื้อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกัน ความงามในงานทัศนศิลป์ 
นาฎศิลป์ และคีตศิลป์ 
 Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in visual art, 
dance and music 
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(2) ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู 
260-302         การบรหิารจัดการในสถานศกึษา 2(1-2-3) 
  Management in Educational Institution 
            ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกัน
คุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
   Theories and principles of educational administration; educational leadership; 
systematic thinking; organization culture learning; human relations in organizational 
communication; classroom management; educational quality assurance; team working; 
academic project management in educational institutions, workplace placement management, 
projects and activities for development; informational systems for classroom management, 
education for community development 
 
261-101   พื้นฐานการศึกษา                          2(2-0-4) 
           Foundation of Education 
  มโนมติ ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของไทย 
  Concepts, significance and aims of education; philosophy and theories of 
education; Thai education historical background and Thai educational systems; educational 
development plans; educational management in multicultural settings and educational 
management visions of Thailand 
 
261-202  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  English for Education Profession Development I 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารในวิชาชีพทางการศึกษา 
  Developing English language skills; listening, speaking, reading and writing 
using information technology to promote communication skills in educational profession  
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261-301   การพัฒนาหลักสูตร                            3(2-2-5) 
  Curriculum Development 
  วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะห์   และการน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาและการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
  Evolution of curriculum; curriculum theories; curriculum development; 
curriculum analysis and implementation; evaluation and improvement of curriculum; standards 
and standard level curriculum; practicum of curriculum development and curriculum 
construction in collaboration with educational institutions; problems and trends in curriculum 
development  
 
261-303   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2                           2( 2-0-4) 
               English for Educational Profession  
               การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ในสาขาศึกษาศาสตร์ 
  Developing English language skills; listening, speaking, reading and writing for the 
purpose of academic study in education 
 
261-304  ภาษาไทยส าหรับครู                                                            2( 2-0-4) 
  Thai Language for Teachers 
  การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการประกอบวิชาชีพครู 
  Development of listening, speaking, reading and writing skills in Thai language 
using information technology for communication and teaching profession  
 
 261-403 ความเป็นครู                                          3(2-2-5) 
  Teachership  
  พัฒนาการของวิชาชีพครู ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ   
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การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูอันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น า
ทางวิชาการ การจัดโครงการและพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา กฎหมายการศึกษา 
  Teacher profession development; significance, roles and tasks of the teacher; 
standards for teaching professionals; teacher’s code of ethics; characteristics of good teachers; 
building good attitudes towards teaching profession; recognition of professional values; 
promotion of potentiality and competency of teachers as learning persons and academic 
leaders; learner development projects in collaboration with educational institutions; 
educational laws 
 
262-301   การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 

Special Education 
ความหมาย ความส าคัญ และรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ประวัติการจัดการศึกษา  

พิเศษและกฎหมายที่เก่ียวข้อง การจ าแนกเด็กพิเศษและลักษณะเด็กพิเศษชนิดต่าง  ๆ การศึกษาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา การสอนและการประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการศึกษาเด็ก
และจัดท าแผนการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 

Definitions, significance and models of special education management;  
background of special education management and related laws; classification and  
characteristics of special needs children; problems and solutions; special education teaching 
and assessment; individual education plan 
  
262-302   การศึกษาในพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) 

Multicultural Education 
ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรมทั่วไปและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ค่านิยมและการพัฒนา 

ค่านิยม พฤติกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน สังคมประกิตและจิตวิทยาสังคม การจัดการศึกษา หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Social diversity; cultures and sub-cultures; values and value development;  
behavior for co-existence; socialization and social psychology; educational management, 
curriculum and instructional management in multicultural society 
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262-304   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2(1-2-3) 
Self-Directed Learning 
มโนมติของการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลยุทธ์การเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่  

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น โครงงาน กิจกรรมคู่สัญญา ฝึกปฏิบัติ ทดลองใช้เทคนิคและวิธีการที่
ผู้เรียนสนใจ 

Concepts of self-directed learning; learning strategies; instructional techniques  
and management promoting self-directed learning  such as  projects and contract activities; 
practice of methods and techniques of students’ interest 
 
262-401   การจัดการเรียนรู้และการสอน  2(1-2-3) 
  Learning and Instruction Management 
  แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้  วิธีสอนแบบต่างๆ  รูปแบบ   การเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด เทคนิค วิธสีอน การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้  แผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  Approaches, theories, techniques and learning management; teaching methods; 
learning styles; student - centered approaches; instructional model; approaches, techniques, 
teaching methods, designs and learning management; integration  of contents; integration of 
inclusive learning; course syllabus and lesson plan preparation; learning materials and 
innovations; measurement and evaluation 
 
262-402   การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา            2(1-2-3) 
  Learning and Instruction Management in Specific Area 
  ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้และการสอน ธรรมชาติ ลักษณะ ทฤษฎีและหลักการสอน
เฉพาะสาขา การพัฒนากระบวนทัศน์ เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดท าโครงการจัดการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติ การจัดการ
เรียนรู้แบบจุลภาค 
  Objectives of learning and instructional management; nature, characteristics, 
theories and teaching principles in a specific area; paradigm development technique and 
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instructional management process; preparation of course syllabus, lesson plan and instructional 
media; measurement and evaluation; extracurricular activity and micro-teaching  
 
262-414   โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครู   2(1-2-3)  

    Science Project for Teachers 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมินผลโครงงาน และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้โครงงานในโรงเรียน 
     Science projects; types of projects; science process skills; roles of project 

adviser; project evaluation and practicum of science project in school 
 
262-415   วิทยาศาสตร์ส าหรับครู                      2(1-2-3)  

    Science for Teacher 
    วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และแบบเรียนตามสาขาวิชาเอก การผลิตและการบ ารุงรักษาสื่อ

การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  Analysis of science curriculum and textbooks in major subjects; construction and 
maintenance of teaching aids and science laboratories 
 
262-511  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6( 0-0-36) 
   Professional Internship I 
  การน าหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  Integrated-implementation of principles, theories, learning experiences and 
acquired skills for professional teaching and learning in educational institutions 
 
262-512  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6( 0-0-36) 
   Professional Internship II 
  การน าหลัการ ทฤษฎี ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษา
ต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  A continuation of Professional Internship I 
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263-201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)  
  Educational Technology and Innovation 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การพัฒนา การ
ประยุกต์ และการประเมินนวัตกรรมเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
  Principles, approaches, theories in educational technology and educational 
innovation; information technology and communication in education; inquiry for learning 
resources and contemporary learning networks for enhancing student learning; analysis of 
problems employing innovations, technologies and information, designs, development, 
application and evaluation of innovation for enhancing students learning efficiency 
 
263-306   การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนการสอน  2(1-2-3) 

Instructional Media Design and Production 
การวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิตและการใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการ  

สอนแต่ละระบบ การผลิตสื่อการสอนต้นแบบให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
Analysis, designs, production and use of instructional media appropriate  

for each instructional system; construction of prototype instructional media to fit modern styles 
of instruction 
 
263-424   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

Information and Communication Technology for Teachers 
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาความรู้และทักษะ  

พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ส าหรับครู การใช้ซอฟท์แวร์และแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากระบบเครือข่าย การ
ออกแบบ การจัดระบบและการผลิตสื่อการสอน การฝึกอบรมและการให้การศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นฐาน 

Theories and principles of information technology and educational  
communication; basic computer literacy and skills for teachers; use of software and learning 
sources from network system; designs, systematic management and teaching aids construction; 
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trainings and non-formal educational provision employing information technology and 
communication  
 
264-101   การรู้จักตนเองและพัฒนาผู้เรียน      3(2-2-5) 
  Self Awareness and Student Development                                          
  มโนมติเก่ียวกับตนเองในมุมมองของปรัชญา จิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ต้อง
วิเคราะห์เพื่อการเข้าใจและยอมรับตนเอง การประเมินและพัฒนาตน ชีวิตกับปัญหาและการจัดการ การปรับตัวให้
เข้ากับผู้อ่ืนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ปรัชญาและหลักการแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียน วิธีการให้การ
ปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมและแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน   
  Philosophical, psychological and theological concepts of self; analytic dimensions 
of self-understanding and acceptance; self evaluation and development; life, problems and 
management; self adjustment for peaceful coexistence; philosophy and principles of guidance 
counseling and student development; basic counseling to prevent and solve problems; 
techniques and methods in organizing joint-activities for student assistance and development 
 
264-102   ทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
    Life Skills 

   ความส าคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปัญหา และความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบัน 
คุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธ และการตอบรับ ค่านิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวต่อเพ่ือนต่างเพศ ทักษะ
การแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตและสังคม 

   Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human 
situation; value of life and human dignity; understanding of oneself and others; constructive 
problem solving; refusing and accepting skills; values relating to media consumption selection; 
behavior toward persons of the opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; 
enhancement of life and social values 
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264-229   จิตตปัญญาศึกษา     2( 2-0-4) 
  Contemplative Education 
   ค าจ ากัดความ ความส าคัญ การเรียนรู้ที่มุ่งการตระหนักรู้ การศึกษาเพ่ือความสุข ความสุขภายใน 
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่ใคร่ครวญ หลักการและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญา การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญาแก่ผู้เรียน จิตตปัญญาศึกษาในชีวิตประจ าวัน 
   Definition; significance; education focusing on awareness; education for 
happiness; inner happiness;  thoughtful mind in inner transformative learning; principle process 
components; practice based on contemplativeness; learning and teaching management through 
contemplative process to enhance cognitive skills for students; contemplative education in 
daily life 
 
268-202  จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
        Psychology for Teachers 
  ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการ
เรียนการสอน องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้าน  
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์
การจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  Definitions and significance of psychology for teachers; educational psychology in 
instructional management; key factors for effective instructional processes; nature and 
development of human; contemporary learning theories; learning motivation; individual 
difference and its application in teaching and learning; effective classroom management 
 
268-230 จิตวิทยาการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 Psychology of Daily Life 
 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม
ต่าง ๆ จรรยาบรรณนักจิตวิทยา พื้นฐานทางชีวภาพแห่งพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ การสัมผัสและการรับรู้ 
แรงจูงใจ เชาว์ปัญญา อารมณ์และเชาว์อารมณ์ ความจ าและการลืมการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การน าจิตวิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 Basic psychological knowledge; definitions, significance and objectives of 
psychology; schools of thought in psychology; psychologist’s code of ethics; biological 
foundation of human behavior; human development; sensation and perception; motivation; 
intelligence quotient and emotional quotient; memory and forgetting; learning; personality; 
psychology for daily uses 
 
270-410 การคิดเชิงระบบในบริบทของการศึกษา 2(1-2-3) 
 Systems Thinking in Education   
 กฎของการคิดเชิงระบบ มโนทัศน์ของการคิดเชิงระบบ วงจรการเพิ่มขยาย  วงจรความสมดุล 
ความล่าช้าในระบบ แม่แบบของระบบ การใช้การคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา 
 Laws and concepts of systematic thinking; reinforcing and balancing loops; 
systems delays and archetype; application of systems thinking in educational problem analysis 
 
273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2( 1-2-3) 
 Education and Community Development 
 ชุมชนและหลักการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในสังคมพหุวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และกรณีศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 Community and development principles; community study; life-long education; 
integrated educational management in multi-cultural communities; school-community relations; 
case study of educational management for sustainable community development 
 
276-201   การวัดและประเมินผลการศึกษา                 3( 3-0-6) 
  Educational Measurement and Evaluation 

  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาและการใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟูมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ 
ตลอดจนการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การวัดความถนัด การวัดคุณลักษณะผู้เรียน สถิติเชิงบรรยาย
ส าหรับการวัดและประเมินผล การให้ระดับคะแนน จรรยาบรรณนักวัดผล และการฝึกปฏิบัติ 

  Principles and techniques of educational measurement and evaluation; 
development and implementation of instruments for educational measurement and evaluation; 
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authentic assessment; portfolio assessment; performance assessment; formative and summative 
assessment; aptitude testing; assessment of student characteristics; descriptive statistics for 
educational measurement and evaluation; grading; ethics for evaluator; practices 
 
276-337  การประเมินคุณภาพการศึกษา                    2(2-0-4)  
             Educational Quality Assessment 
                มโนมติเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ กระบวนการ
ประกันคุณภาพ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดทางการศึกษา 
แนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 Basic concepts in educational quality assurance; quality assurance systems; 
standards, indicators and evaluation criteria; educational indicators development; concepts and 
principles of internal and external quality assessment; internal and external quality assessment 
processes; roles and ethics of internal and external evaluators; writing self-assessment report; 
reporting external quality assessment 
 
276-402   การวิจัยทางการศึกษา                                  3( 3-0-6) 
  Educational Research 

  มโนมติและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย หลักการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  การวิจัยและพัฒนา การค้นคว้าศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการศึกษา การเขียน
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย และการฝึกปฏิบัติ 
  Concepts and theories in research; principles of educational research;  research 
types; research methodologies; research processes; statistics for research; classroom action 
research; research and development; application of research studies for instructional process 
development; use of research process for educational problem solving; research proposal 
development; research report writing; code of research ethics; and practices 
 
 



84 
 

277-212 ศิลปะกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม                      2(1-2-3)  
Art in a Multicultural Society 
รูปแบบและเนื้อหาของศิลปะตามความเชื่อ ประเพณี และศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  Form and content of art according to beliefs, customs, and religions in 
multicultural cultures 
 
281-231   ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี 2(1-2-3) 

Unit Leader of Boy Scouts and Girl Guides 
ประวัติ ความมุ่งหมาย ความส าคัญ และอุดมการณ์ของการลูกเสือและเนตรนารี ความรู้เบื้องต้น  

คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้
เบื้องต้น 

History, objectives, significance and ideals of Boy Scouting and Girl  
Guiding; basic knowledge, morals and ethics of unit leaders of boy scouts and girl guides; basic 
training courses for boy scout unit leaders 
 
(3) ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะสาขา       
282-101    สุขภาพส่วนบุคคล   2(2-0-4) 
 Personal Health  

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสุขภาพ  องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี  สุขวิทยาของอวัยวะ
ต่าง ๆ ในร่างกาย (การดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป)  โภชนาการ การออกก าลัง การพักผ่อน  และนันทนาการ เน้นความรู้  
เจตคติ  และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  เพื่อปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  มะเร็ง  และโรค
ประสาท 

Basic knowledge on  health; factors promoting good health; human organs and 
hygiene (general health care); nutrition;  physical exercise, rest and  recreation; emphasis on 
health knowledge, attitudes, and proper practice  to prevent heart and coronary artery diseases,  
cancers, and neurosis  
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282-102 สุขภาพครอบครัว        2(2-0-4)   
 Family Health   

ความหมาย  องค์ประกอบของสุขภาพครอบครัว  หน้าที่ครอบครัว  กฎหมายครอบครัว  การ
เลือกคู่  การเตรียมตัวส าหรับชีวิตสมรส  การวางแผนครอบครัว  การดูแลมารดาและทารกระยะตั้งครรภ์  คลอด  
หลังคลอด  การดูแลทารกเกิดใหม่  พัฒนาการเด็กในวัยต่าง ๆ  ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาครอบครัว   การปรับตัว
เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง 

Definition and components of family health; family assignment; family laws; spouse 
selection; preparation for married life; family planning, maternal and child health care, and 
delivery; postnatal care; infant care; child development at various ages; family problems and 
solutions; adjustment to living in a changing society 
 
282-103   สุขภาพผู้บริโภค                                         2(2-0-4) 
 Consumer  Health  

หลักในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค  อันตรายจากสารเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
การตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมแปลง  การปูองกันอันตรายจากสารเคมี ความเชื่อและมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
               Principles  of  selection  and  purchase  of  consumer  goods; dangers  from  
chemicals in food and health product ; investigation  of  counterfeit  food and health product; 
protection  from  harzardous chemical substances; belief and  misconceptions  about  food  
and  health;  media literacy about products and services;  act related to consumer protection 

 
282-104   เพศศึกษา   2(2-0-4) 
 Sex Education  

ความแตกต่างทางร่างกาย  จิตใจ  และพฤติกรรมของทั้งสองเพศ   ความสัมพันธ์ และหน้าที่ของ
ชายและหญิงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดเก่ียวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  แนวโน้มใน
การจัดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
                Physical; mental  and  behavioral  differences  of  both  sexes;  relationships  and  
functions  of  males  and  females  within  the  social  and  cultural  contexts; concepts  about  
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teaching  sex  education  in  school; trends in teaching sex  education   in  school  at  present  
and  in   the  future 
282-105 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
 Mental Health  

   ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในโรงเรียน ประวัติและความเคลื่อนไหวของงานด้าน  สุขภาพจิต 
ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพจิตดี ปัญหาสุขภาพจิต  ได้แก่  ปัญหาด้านอารมณ์  บุคลิกภาพ  
ความต้องการ  และการปรับตัว   
  Knowledge on school mental health; history and movement of mental  
Health, profession; favorable and unfavorable factors on mental health; mental  
disorders including  emotion, personality, needs, and adjustment 
 
282-106   กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Anatomy  

  การศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์  การจ าแนกและการท างานของ
ระบบ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งการท าหน้าที่ในการเจริญเติบโต  การสร้างและการซ่อมแซม  
อวัยวะต่าง ๆ ในการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  
  To study and practice; the structure of the human body; classifications and 
functions of various tissues and organs system in the body; including functional in growth; 
construction and repair of various organs  the growth and physical changes from fertilization to 
elderly 
282-107 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 Physiology  

การศึกษาและปฏิบัติ หน้าที่และการท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ  ของมนุษย์    
กระบวนการเมทาบอลิซั่ม และกลไกการปรับตัวให้อยู่ในสมดุลย์ของร่างกาย  และการปรับตัวของระบบต่าง ๆ  ใน
ร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก 
  To study and practice; duties and functions of cells; various tissues and organs of 
the human; metabolic process and adaptation mechanisms to be in balance of the body; 
adaptation of various systems in the body to the changes in the external environment 
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282-108   การสาธารณสุขเบื้องต้น                                                        2(2-0-4) 
 Introduction  to  Public  Health  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย การบริหารงานของ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การและหน่วยงานอาสาสมัคร อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ การ
บริการด้านการสาธารณสุขในชุมชน งานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข พระราชบัญญัติสาธารณสุข และกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง  
               Introduction  to  public  health; public  health  problems  in  Thailand;  public  
health administration  by  Ministry  of  Public  Health; volunteer  organizations  and  networks; 
environmental  health; maternal  and  child  health; nutrition; public  health  service  in  the 
community; health  education  in  public  health; public  health  laws  and  related  regulations 
 
282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา   3(3-0-6) 
 Behavioral  Science  in  Health  Education  

                ความคิดพ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ แนวคิด ทฤษฏี ทางสุขศึกษา
ในงานวิจัย และการให้บริการด้านสุขภาพ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ สถานะ
ทางสุขภาพ  ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรทางด้านสุขภาพกับบุคคลในชุมชน ความต้องการด้านสุขภาพของ
ชุมชน พฤติกรรม สุขภาพและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                Fundamental  concepts  in  behavioral  science  relating  to health; application 
of concept theory in health education research and  health  service; social, economic  and  
cultural  changes  affecting  health  status; relationship   between  health  personnel  and  
people  in  the  community; community  health  needs; health  behavior  and  behavioral 
shaping process 
 
282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา     2(2-0-4) 
 Public  Speaking  for  Health  Educators  

               การประยุกต์ใช้หลักวาทศิลป์ในการให้ความรู้ทางสุขศึกษา  และการชักจูงให้บุคคล  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
               Application  of  rhetorics  to  disseminate  health  education  and   encourage  
people to  adapt  their  health  behaviors 
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282-206   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-2-5) 
 Microbiology and Parasitology  

      หลักและเทคนิคเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยา  การจัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย   

การศึกษา  ลักษณะรูปร่าง  คุณสมบัติเฉพาะ  แหล่งเพาะพันธุ์  การเพาะเชื้อ   การสังเกตการเจริญเติบโต  พยาธิ
สภาพ  การรักษาโรคและการควบคุมปูองกันโรคที่พบบ่อย  และที่เกิดจากแบคทีเรีย  พยาธิและไวรัส 
               Principles and  basic  microbiological  techniques;  bacteria classification,   
morphology, characteristics, habitat  and  reservoir  of  microganisms;  incubation;  growth  
observation; pathologenesis;  treatment  and  control  of  common  diseases  as  well  as  
those  caused  by bacteria, parasites  and  virus 
 
282-209          การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Health Counseling  

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน การเผชิญปัญหาและด ารงชีวิตในภาวะเจ็บปุวยด้วยโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ และโรค
เรื้อรัง การปูองกันการเจ็บปุวย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

Concepts, theories and principles of health counseling; counseling techniques for 
physical, mutual, and spiritual in person, family and community;  facing problem and living in 
the condition of communicable, non communicable and chronic diseases; prevention of 
sickness including health  problem either physical and mental 
 
282-210 ยาและสารเสพติด 3 (3-0-6) 
 Drug and narcrotic  

  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในทางที่ผิดและสารเสพติด  การระบาดของยาและสารเสพติด สาเหตุ
ของการเสพ การแพร่กระจายของสารเสพติด  ปัจจัยร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพสารเสพติด ปัจจัย
ทางจิตวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรม การปูองกันและบ าบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดยา  สถานการณ์
ทางการเมือง ปัญหากฎหมาย นโยบายของรัฐ และการบ าบัดผู้ติดยา การพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้เรื่องยาและสาร
เสพติด 
  Knowledge about drugs and narcotics; epidemic of drugs and narcotics; causes of 
abuse; the spread of narcrotic; factors influencing changes in behavior and drugs abuse; 
pychological factors; society and culture; ethics and integrity; prevention and treatment of drugs 
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rehabilitation; political issues of state law, policy and treatment of drug addict. curriculum 
development to educate about drugs and substance abuse 
  
282-336    การวิจัยทางสุขศึกษา                                                    3(3-0-6) 
 Health Education Research  

                 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและวิธีการวิจัย  การวิจัยแบบต่างๆ เน้นการปฏิบัติจริงใน
การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 
                 Definition, significance, principles and methodologies of research;  types  of 
research; emphasis  on  practical  involvement  in teaching health education 
 
282-337        ความปลอดภัย                                                               3(2-2-5) 
 Safety  

               ชนิด  สาเหตุ  วิธีปูองกัน  และการบรรเทาอุบัติภัย  การปลูกฝังให้มีจิตส านึกในความปลอดภัย 
การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ปูองกันอุบัติภัยเช่น  หมวกกันน๊อค  
เข็มขัดนิรภัย  การจัดโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                Types, causation, prevention, and mitigation  of  accidents;  safety  conciousness 
establishment; acceptance  and  compliance  with  regulations  and  measures  related  to 
safety; use  of  individual  protective  equipment: helmet,  safety  belt; organizing  effective  
school  safety programs 
 
282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6) 
 Introduction  to  Biostatistics  

                หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของชีวสถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจง 
การกระจายข้อมูล การเสนอข้อมูลทางสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ     
                Fundamental  principle  and  use  of  biostatistics; data  collecting  methods;  
data  analysis; classification; distribution; types  of  data  presentation  in  public  health 
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282-360   การปฐมพยาบาล     3(2-2-5) 
 First  Aids                                                          

                ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปุวยอย่างกระทันหัน 
ก่อนจะน าผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ทักษะในการปฐมพยาบาล  บางประเภท   ได้แก่  การ
ฟ้ืนคืนชีพ การตกแต่งบาดแผล  การเข้าเฝือก  การพันผ้า  การห้ามเลือด  และการช่วยเหลือ เมื่อสิ่งแปลกปลอม
เข้าสู่ร่างกาย 
                Basic  knowledge  on  first  aids  in  case  of  sudden  accidents  or  ailments  
before Referring to  a  physician; basic  medication; first  aid  skills :  resurrection,  wound  
dressing, casting,  dressings, stopping  of  bleeding, and  rescuing  in  case  a  foreign  object  
intrudes  the  body 
 
282-363    สุขภาพสิ่งแวดล้อม                            2(1-2-3) 
 Environmental  Health  

หลักเบื้องต้นของอนามัยชุมชนและการสุขาภิบาล   ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ 
สุขภาพ การจัดน้ าสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   การควบคุมแมลงและสัตว์กัดแทะ  การควบคุม
พาหะน าโรค  การก าจัดและลดเหตุร าคาญ   การควบคุมอากาศเป็นพิษ  การก าจัดน้ าเสีย ขั้นตอนเบื้องต้นในการ
ด าเนินงาน  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
               Fundamentals  of  community  health  and  sanitation;  impact of  
environmental problems  on  health;   water  supply; refuse  and  excreta  disposal;  insect  
and  rodent  control; carrier  control; nuisance  disposal  and  reduction; air  pollution  control; 
sewage treatment; basic  implementation  of  environmental  sanitation  in  a  community 
 
282-365   นวัตกรรมทางสุขศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation in Health Education  

การใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนสุขศึกษา  การเลือก  การเตรียมและการผลิตสื่อการสอน   
โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียน การสอน  การใช้และ
บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์บางประเภท 
               Use  of  innovation  in  health  education; selection, preparation,  and  
production  of  teaching  aids  using  local  resources; use  of equipment  to correspond 
withinstructional  objectives; use  and  maintenance  of  some  audio-visual  equipments 
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282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
 School Health Program  Management   

  ปัญหาและแนวโน้มของการจัด การด าเนินงาน และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เน้นการ
บริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  Problems and trends  in management; implementation and health promotion in 
schools, emphasis on health services, health education teaching,  healthful school 
environmental management and  building relationships between schools and communities;  
management of  school health promotion 
 
282-367  การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา  2(2-0-4) 
 Curriculum Development in Health Education  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ   ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มี
อิทธิพลต่อการจัด การเรียนการสอน  การจัดและการบริหาร   ในทางการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและสภาพการณ์ของ สังคม โดยการศึกษาผลงานวิจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาทางด้านสุขศึกษา 
   The changes of the environment; factors in current and future trends affecting 
the instructional management; organization and management; curriculum development of  
health education; suitable with  requirements and situations of the society; study research and 
theory about the development of health education 

 
282-374 โภชนาการสาธารณสุข   3(2-2-5) 
 Public Health Nutrition   

  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ ของโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนการและสุขภาพ 
การจัดอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับคนวัยต่างๆ การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
โภชนาการในชุมชน โดยเน้นการปูองกันและส่งเสริมที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 

Concepts, definition and the relationship between nutrition and health;  food 
nutrition organized for different ages; nutritional assessment; nutrition problems and coping in 
community; emphasizing prevention and promotion related with society and culture in each 
area 
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282-375 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Business  

  การดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพโดยการน าความรู้ทางด้าน การออกก าลังกาย อาหารเพื่อ
สุขภาพ  ธรรมชาติบ าบัด การนวด   สปา และกฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกิจสปา โดยการน าทฤษฏีทางธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านสุขภาพ  
         Health care and health promotion by applying all knowledge which are including 
exercise, healthy food, natural therapy, massage, spa treatments,  and  laws about making spa 
business; the subject will apply theory of business for supporting health carrier business 
 
282-436   มนุษย์นิเวศวิทยา                                               2(2-0-4) 
 Human  Ecology    

               องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศ  ต าแหน่งหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การ
หมุนเวียนของสารอาหารและแร่ธาตุอาหาร  การถ่ายทอดพลังงานและความสมดุลในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม                   
                   Ecological  components  and  structure; living-organism  position  and  functions  
in  ecological  systems; nutrients  and  mineral  cycles,  energy  transfer,  and  balance  in  
ecological  systems; relationship  between  man  and  environment  
 
282-437   การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา                                    2(2-0-4) 
 Planning  and  Evaluation  in  Health  Education  

                แนวคิด  หลักการ  และขั้นตอนการวางแผนสุขศึกษาในแผนงานสาธารณสุข การวางแผนและ
การสร้างเครื่องมือวัดผลทางสุขศึกษา  วิธีการเขียนโครงการและการประเมินผล 
                Concepts, principles  and  procedures  in  planning  health  education  within  
public health  plans; designing  and  constructing  of measuring  instruments  in health  
education; project writing methods and evaluation 
 
 
282-438   สุขศึกษาชุมชน     3(2-2-5) 
 Community  Health  Education         
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หลักการ  วัตถุประสงค์และวิธีการทางสุขศึกษาชุมชน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง                  
ความรู้  เจตคติ  และพฤติกรรมสุขภาพ  การสร้างแรงจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  วิธีการให้สุขศึกษาและการจัดการ
ชุมชน   การจัดระบบสุขศึกษาในประเทศไทย 
                Principles, objectives  and  methods  of  community  health  education;  
processes  of  change  in health  knowledge, attitudes  and  behavior;  motivation; 
communication;  health education  methods  and  community  management; administration  of  
the  health  education  system  in  Thailand 
 
282-439   สัมมนาทางสุขศึกษา   2(1-2-3)                                                                             
 Seminar  in Health  Education  

                วิธีการ จัดการสัมมนาทางสุขศึกษาและการสาธารณสุขในโรงเรียน  โรงพยาบาล  และในชุมชน  
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
                 Methods, seminar  on  health  education  management and  public  health  in  
schools,  hospitals  and  the  community; problems  and  solutions 
 
282-440   ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน   4(0-0-12) 
 Practicum  in  Community  Health  Education                

การปฏิบัติงานสุขศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางสาธารณสุข  เช่น  ศูนย์วิชาการทาง
สาธารณสุขต่างๆ โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และในชุมชน
ขนาดเล็ก 

 Practicum  of  health  education  in  cooperation  with  health  personnel  in  
public  health  organizations  such  as  public  health  technical  supporting  centers, hospitals, 
health promotion hospital of district, health  stations  in small  communities 
 
282-441   ระบาดวิทยา                                           3(3-0-6) 
 Epidemiology  

                หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยา  การกระจายของโรค  การสืบสวนหาสาเหตุเพื่อปูองกัน
และควบคุมโรคที่เกิดในชุมชน  การประยุกต์เทคนิคทางระบาดวิทยาในการวินิจฉัยชุมชน 
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                Principles  and  methodologies  of  epidemiology; distribution  of  diseases; 
investigation  of  causation  to  prevent  and  control  diseases  in  community; appliction  of  
epidemiological  techniques  in  community  diagnosis 
 
282-456   ทันตสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Dental  Health  

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก  การเกิดโรค  การปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ
อวัยวะในช่องปาก  การดูแลสุขภาพฟัน   การให้บริการความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครู  นักเรียนและชุมชน  
ในเรื่องทันตสุขภาพ 
                Fundamental  knowledge  in  oral  hygiene;  causes of  ailment;  prevention  and  
promotion  of  oral  health; dental  health  care;  appropriate  dental  health  service, accurate 
knowledge  and  understanding  for  teachers,  students  and  the  community 
 
282-460   วิทยาศาสตร์สุขภาพ                                      2(2-0-4) 
 Health  Sciences  

องค์ประกอบของสุขภาพ  การประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพทั้งส่วนบุคคล   ครอบครัว   และชุมชน     การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 
                Health  components; application  of  scientific  knowledge  to  enhance  
personal, family  and  community  health; resolution  of  health  problems 
 
282-462   นันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
  Recreation for Health  

               หลักและวิธีการของนันทนาการส าหรับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน การเล่นต่าง ๆ  ทั้งของ
ไทยและนานาชาติ  การจัดโปรแกรมนันทนาการตามความเหมาะสมของเพศและวัย การเลือกใช้อุปกรณ์ใน
ท้องถิ่น 
                Principle  and  methodology  of  recreation  for  individual, family  and  
community; Thai  and  international  games; organizing  recreation  programs  appropriate  to 
gender and age  groups, and  selection  of  equipment  using  local  resources 
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282-463 สังคมวิทยาการแพทย์และการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 Medical  Sociology  and Public Health  

                ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยาการแพทย์กับการสาธารณสุข  ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่มีผลต่อโอกาส  การเป็นโรคหรือการเจ็บปุวยในอัตราท่ีแตกต่างกัน  ความต้องการของสังคมในด้าน
สาธารณสุข  ลักษณะของสถาบันต่าง ๆ  ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน  ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และ
สาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
                Relationship  between  medical  sociology  and  public  health; factors  and  
social environment  affecting  susceptibility  to  infection  or  illness  in  different  incidences; 
social needs  for  public  health; characteristics  of  institutes  providing  health  care  to  
people; relationship  between  medical  care, public  health  and  the  economic  change 
 
282-465   สุขศึกษาในโรงพยาบาล   2(1-2-3) 
 Health  Education  in  Hospital  

                แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติในการท างานสุขศึกษาในโรงพยาบาลหรือในสถานบริการทาง
การแพทย์อ่ืน ๆ บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประสานงานในการจัดบริการด้านสุขศึกษา การ
ประเมินงานสุขศึกษาโรงพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
                Concepts, theories  and  pratices  of  health  education  in  hospitals  or  other  
medical  care  units; roles, functions  and  responsibilities  of  coordinator  in  health  education  
management; assessment  of  health  education  in  hospitals  and  medical  care  units 
 
282-466    ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
 Special  Study in Health Education  

งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  ในขอบเขตของการให้บริการสาธารณสุข  อาทิ   
การให้สุขศึกษาแก่มารดาและทารก  การดูแลคนชรา  และการบริการทางสุขศึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข  
                Systematic  and  independent  study on  any  reseach  aspects  of  public  
health  service  such  as  maternal  and  child  health,  elderly  care  and  health  education 
services  in  public  health  units 
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282-468 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Physical  Fitness  for  Health  

                ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสภาวะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายและการออก
ก าลังกาย  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย 
                Theories  and  practices  related  to  human  anatomy  and  physiological  
conditions and  physical  exercise; factors affecting  physical  fitness 
 
282-469   อาชีวอนามัย   2(1-2-3) 
 Occupational Health  

    หลักเกณฑ์ รูปแบบ  และระบบการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย  วิธีด าเนินงานอาชีวอนามัย  
โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ หลักการและเทคนิคในการประเมินความ
เสี่ยงและอันตรายในการท างาน  การควบคุมอันตราย  หลักการทางกายศาสตร์ กฎหมายพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
  Rules  forms of safety standards; Procedure; occupational health, occupational 
diseases; accidents and occupational hazards; principles and techniques of risk assessment and 
dangerous in work; hazard control; principles of ergonomics; law act security; occupational 
health and safety in work 
 

282-470 การแพทย์ทางเลือก   2(1-2-3) 
 Alternative Medicine    

แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย 
การตรวจวินิจฉัย รูปแบบการให้การรักษาด้วยสมุนไพรทั้งที่เป็นอาหารและยารักษาโรค การดูแลสุขภาพใน
ลักษณะต่างๆ แนวทางการประยุกต์การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
   Theoretic study concept of alternative medicine history and development; thai 
traditional medicine; diagnosis; form of treatment with herbal medicine as well as food and  
druges; health care in a manner different; approach applied thai traditional medicine into public 
health service;  guidelines for research to develop the thai traditional medicine 
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282-471 ประชากรกับสุขภาพ   3(3-0-6) 
 Population  and Health  

  โครงสร้าง การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงของประชากร ภาวะเจริญพันธุ์  ภาวะการตาย และ
การย้ายถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม การ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข  

Structures; distribution of population changes, fertility, mortality and migration. 
Interaction between the phenomenon of demographic, economic, social and environmental 
factors. Problems preventions  and solutions caused by such phenomena, especially in public 
health 
 
282-472 การควบคุมโรค    3(3-0-6) 
 Diseases  Control  

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทั่วไป  สาเหตุ  การแพร่เชื้อ  การติดต่อของโรค  พยาธิวิทยา   
ลักษณะอาการของโรค  วิธีการควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน  

General  communicable  and non-communicable diseases; causation,  
tranmission,  infection and pathology; signs  and  symptoms; prevention  and control  of  
diseases  in  the community 
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ภาคผนวก 2 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ภาระงานสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร 
รายวิชา 282-101  สุขภาพส่วนบุคคล 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-102  สุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-106 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
รายวิชา          282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-336  การวิจัยทางสุขศึกษา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-360  การปฐมพยาบาล    3(2-2-5)       หน่วยกิต 
รายวิชา 282-366  การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-466  ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 

  ผลงานทางวิชาการ 
พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2532. สภาพและปัญหาในการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี.  
  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2536. ความเชื่อที่ผิดด้านการดูแลสุขภาพเด็กวัยทารกของมารดาที่พาเด็กมารักษาที่

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปัตตานี.  
  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2536. ระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  
  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2542. การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม 
            ปอูงกันโรคเอดสส์ าหรบันกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที5่ เม.ย.2542.  
  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2549. รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ประเภทจ ากัดรับ. รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่  7 สิงหาคม  2549 ณ.โรงแรมซ.ี เอส ปัตตานี.  
321-332 

  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร , นัทธี บุญจันทร์ และ จิราภรณ์ ผุดผาด. 2549.  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

  นัทธี บุญจันทร์และพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 25 49. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 

  นัทธี บุญจันทร์และพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. 2550 . พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูญเสียขาที่มารับบริการจาก
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์. 
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  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร และคณะ. 2550. กลวิธีการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นมุสลิมใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.  

  พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรและณัฐวิทย์ พจนตันติ. 2550. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมวิจัย
สร้างสุขภาพในบริบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.  

พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร และคณะ. 2553. กลวิธีการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นมุสลิมใน  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ.  36(1); 20-29 มกราคม- มีนาคม. 

พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร และณัฐวิทย์ พจนตันติ.  (2553). กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมวิจัย
สร้างสุขภาพในบริบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.  วารสารศึกษาศาสตร์. 21(1); 52-64 มกราคม- 
มิถุนายน. 

 
ผลงานวิชาการอื่น 
พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร.  (2553).  นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เรื่อง”ก้าวสู่วัยรุ่นของนูรีดา. รางวัลชนะเลิศ

ประเภทสอดแทรกคุณธรรมในการประชุมประกวดสื่อการสอนวิชาศึกษาท่ัวไประดับภาคใต้ตอนล่าง  
น าเสนอในการประชุมวิชาการการศึกษาท่ัวไประดับชาติครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้สู่การ
เรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์ 
กรุงเทพมหานคร. 
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2. ภาระงานสอนของผู้ช่วยศาตราจารย์อ าไพวรรณ  สุภาพวานิช  
รายวิชา 282-104  เพศศึกษา 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-337  ความปลอดภัย 3(2-2-5) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-437  การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-438  สุขศึกษาชุมชน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-469  อาชีวอนามัย 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-472  การควบคุมโรค 3(3-0-6) หน่วยกิต 

   ผลงานทางวิชาการ 
   อ าไพวรรณ สุภาพวานิช. 2546. ผลกระทบทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ, 
29.13-29. 

   Ampaiwan Supapwanich. 1998. Health Effects of Computer Operators: Prince of  
Songkla University Pattani Campus, Thailand. (unpublished report) 

   Ampaiwan Supapwanich. 1991. “Teaching Sex Education”, The Summary of Teacher  
 Training Student’s Research during 1991 to 1992 under The MONBUSHO  
 Scholarship Miyagi University of Education, Sendai Japan. (in English) 

   อ าไพวรรณ สุภาพวานิช. 2539. สามนาทีเพื่อความปลอดภัย. บทความทางวิทยุ ฉบับที่ 2.หน้า 135- 
155. คณิตตา นิจรัลกุล. บรรณาธิการ. โรงพิมพ์มิตรภาพ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  

 
 
 
 
3. ภาระงานสอนของอาจารย์ธินัฐดา  พิมพ์พวง  

รายวิชา 282-103  สุขภาพผู้บริโภค 2(2-0-4)      หน่วยกิต 
รายวิชา 282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
รายวิชา      282-363  สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-436  มนุษย์นิเวศวิทยา 2(2-0-4) หน่วยกิต 
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รายวิชา 282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-463  สังคมวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-470  การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) หน่วยกิต 

 
   ผลงานทางวิชาการ 
   ธินัฐดา  พิมพ์พวง. 2553. นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนเรื่อง จิตสาธารณะสิ่งแวดล้อม. น าเสนอ 

ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการการศึกษาท่ัวไประดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู้สู่
การเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม  2553   ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 
ถนนพหลโยธิน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ภาระงานสอนของอาจารย์นัทธี  บุญจันทร์ 

รายวิชา 282-105  สุขภาพจิต 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา  282-107  สรีรวิทยา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-202  การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-375 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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รายวิชา          282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-462  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-465  สุขศึกษาในโรงพยาบาล   2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา          282-468  สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) หน่วยกิต 

   ผลงานทางวิชาการ 
   นัทธี  บุญจันทร์. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้ขาเทียมที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศ .  

น าเสนอภาคบรรยาย. น าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation). ในการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล. 

   นัทธี  บุญจันทร์ และพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. น าเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation). ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2551 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

 พรเพ็ญ   ภัทรนุธาพร , นัทธี   บุญจันทร์ และจิราพร  ผุดผาด. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้าง 
เสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี . น าเสนอภาคบรรยาย
(Oral Presentation). ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี. 

 นัทธี   บุญจันทร์ และพรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร . พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูญเสียขาที่มารับบริการ 
จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. น าเสนอภาคบรรยาย(Oral Presentation).ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2551 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

 นัทธี   บุญจันทร์ และคณะ . พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุข1 
เทศบาลนครตรัง. น าเสนอภาคบรรยาย(Oral Presentation). ในการประชุมวิชาการ 
ประจ าปี2552 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 

Nattee Boonjan. Football as a Tool to Enhance the Health and Unity of the  
Nation. Oral Presentation the 2010 Hawaii International Conference on Social  
Sciences. 

Nattee Boonjan. Events Management for Professional  Takraw Lodhuan  in  
Thailand. น าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation). ในการประชุมวิชาการระดับ 
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นานาชาติกีฬาซีเกมส์ประจ าปี 2551 โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ภาระงานสอนของอาจารย์สุรีรัตน์  รงเรือง 

รายวิชา 282-108 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-209  การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-365  นวัตกรรมทางสุขศึกษา 3(2-2-5)                      หน่วยกิต 
รายวิชา 282-374  โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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รายวิชา 282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-441  ระบาดวิทยา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-456 ทันตสุขภาพ 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-460  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-471  ประชากรสุขภาพ 3(3-0-6)      หน่วยกิต 

   ผลงานทางวิชาการ 
   สุรีรัตน์  รงเรือง และ สมเกียรติ สุขนันตพงศ์. 2553. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี” วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ. 36 (1), 
30-43.มกราคม-มีนาคม. 

   สุรีรัตน์  รงเรือง และ สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย.(2552). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิถีทางเพศและ 
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .  
   สุรีรัตน์  รงเรือง และสาวิตรี อัษณางค์กรชัย. วิถีชีวิตของนักศึกษาที่เป็นเกย์ เลสเบี้ยน รักสองเพศ และ 
  กะเทยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . น าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation).ในการ 
  ประชุมวิชาการระดับสาขาสังคมวิทยาครั้งท่ี 4 เรื่อง “แผ่นดินเดียวกัน แต่อยู่คนละโลก?: สังคม 

วิทยากับจินตนาการเพ่ือ ระหว่างวันที่ 22 -23 กันยายน  2553   ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. ภาระงานสอนของอาจารย์จิราภรณ์  ผุดผาด 

รายวิชา          282-339  ชีวสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-210 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-439  สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
รายวิชา 282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) หน่วยกิต 
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รายวิชา 282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 2(2-0-4) หน่วยกิต 
 
     ผลงานทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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ภาคผนวก 3 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...... 
ปรัชญา 
 จะสร้างและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาสุขศึกษาให้

ปรัชญา 
 สร้างและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาสุข
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มีความรู้ ทักษะ การส่งเสริมสุขภาพและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ  ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 

ศึกษาให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี การส่งเสริมสุขภาพและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคม 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาก าลังคนใน สาขาวิชาสุขศึกษา  โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถทางวิชาการและทักษะการสร้างเสริม
สุขภาพ   การสอนสุขศึกษา   และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อมากขึ้น 
2. เพ่ือให้นักศึกษา เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจวิชาการสุขศึกษาทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัย เหมาะสม  และสอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพในบริบท 5  จังหวัดชายแดนภาคใต้     
3. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการสร้างเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์
กับความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎี   และสามารถฝึกทักษะ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพและมี
วิจารณญาณ   สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ   ด้วย
ประสบการณ์ท่ีตั้งอยู่บนหลักการและทฤษฎีอย่างมีเหตุผล 
5. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและสามารถน าทรัพยากร
ท้องถิ่นมาใช้สนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  และการสอนสุขศึกษา    
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษา 
3. มีความสามารถในการประสานงานระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน 
5. มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
8. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีนิสัยรักการศึกษาเห็นคุณค่าสุขภาพ  
ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารง
ตนแห่งวิชาชีพสุขศึกษา 
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ภาคผนวก 4 
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายวิชา  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
1) มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ และการสอนสุขศึกษา   

282-101 สุขภาพส่วนบุคคล 2(2-0-4) 
282-102 สุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
282-103 สุขภาพผู้บริโภค 2(2-0-4)      
282-104 เพศศึกษา 2(2-0-4) 
282-105 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
282-106 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
282-107 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 
282-108 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 
282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 3(3-0-6) 
282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) 
282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
282-374 โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
282-437 การวางแผนและประเมินผล 
            ทางสุขศึกษา 

2(2-0-4) 

282-438 สุขศึกษาชุมชน 3(2-2-5) 
282-439 สัมมนาทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) 
282-441 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
282-456 ทันตสุขภาพ 2(2-0-4) 
282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 
282-466 ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
282-471 ประชากรกับสุขภาพ 3(3-0-6)      

2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษา 

282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 3(3-0-6)      
282-365 นวัตกรรมทางสุขศึกษา  3(2-2-5) 

282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

282-438 สุขศึกษาชุมชน 3(2-2-5) 
282-439 สัมมนาทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) 
282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

3) มีความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

282-210 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
282-374 โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
282-438 สุขศึกษาชุมชน 3(2-2-5) 
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน 4(0-0-12) 
282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล   2(1-2-3) 
282-466 ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน 

282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 
282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) 
282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล   2(1-2-3) 
282-466 ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(2-0-4) 
282-472 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 

5) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) 
282-438 สุขศึกษาชุมชน 3(2-2-5) 
282-439 สัมมนาสุขศึกษา 2(1-2-3) 
282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา 2(2-0-4) 
282-463 สังคมวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 
282-472 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
6) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

282-101 สุขภาพส่วนบุคคล 2(2-0-4) 
282-102 สุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) 
282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 



113 
 

282-336 การวิจัยทางสุขศึกษา 3(3-0-6) 
282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 2(2-0-4) 
282-375 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) 
282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 
282-463 สังคมวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุข 
             ศึกษา 

2(2-0-4) 

282-336 การวิจัยทางสุขศึกษา 3(3-0-6) 
282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

8) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ 
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

282-360 การปฐมพยาบาล    3(2-2-5)       
282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
282-441 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
282-469 อาชีวอนามัย 2(1-2-3) 
282-337 ความปลอดภัย 3(2-2-5) 
282-470 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
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ภาคผนวก 5 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
แบบเอก-โท 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
1. จ านวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร168-173หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30 หน่วยกิต   
        1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน               9        หน่วยกิต คงเดิม  
        2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน      6 หน่วยกิต คงเดิม  
        3) กลุ่มวิชาสัมคมศาสตร์ จ านวน      6 หน่วยกิต คงเดิม  
        4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ           9 
            คณิตศาสตร์ 

หน่วยกิต คงเดิม  

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน     132-137  หน่วยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต 
    1) วิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า      52  หน่วยกิต คงเดิม  
           - วิชาบังคับ จ านวน                 46 หน่วยกิต   
           - วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต   
   2) วิชาเฉพาะสาขาจ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 2)  วิชาเฉพาะสาขา จ านวนไม่น้อยกว่า     82     หน่วยกิต 
    2.1 วิชาพื้นฐานเอก จ านวน            18 หน่วยกิต   2.1) วิชาพื้นฐานเอก  จ านวน               17     หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้  จากรายวิชาต่อไปนี้  
722-111 ชีววิทยาทั่วไป  1                               3(3-0-6) 282-106 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 

724-211 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   1 3(3-0-6) 282-107 สรีรวิทยา 3(2-2-5)  
724-314 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2    3(3-0-6) 282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 3(3-0-6) 

724-331 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 282-206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 

726-105 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
724-429 ธรรมชาติบ าบัด  3(3-0-6) 282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 
   2.2 วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า  27     หน่วยกิต 2.2 วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิต 
282-336 การวิจัยส าหรับนักสุขศึกษา  3(3-0-6) คงเดิม      3(3-0-6) 

282-337 สวัสดิศึกษา         3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาเป็นความปลอดภัย ปรับจ านวนหน่วยกิต    3(2-2-5) 
282-338 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 3(3-0-6) ปรับเป็นวิชาพ้ืนฐานเอก ปรับรหัสวิชาเป็น 282-109 
282-339 ชีวสถิติเบื้องต้น    3(3-0-6) ปรับเป็นวิชาพ้ืนฐานเอก  
282-371 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) ปรับเป็นวิชาเอกเลือก  
282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา 2(2-0-4) ปรับเป็นวิชาเอกเลือก  
282-438 สุขศึกษาชุมชน 3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต      3(2-2-5) 
282-439 สัมมนาสุขศึกษา 2(2-0-4) คงเดิม     2(2-0-4) 
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
282-440 ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน       4(0-12-0) ปรับจ านวนหน่วยกิต  4(0-0-12) 
282-441 ระบาดวิทยา (2-0-4) ปรับจ านวนหน่วยกิต      3(3-0-6) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-101 สุขภาพส่วนบุคคล      2(2-0-4) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-104 เพศศึกษา      2(2-0-4) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ      2(2-0-4) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-360 การปฐมพยาบาล         3(2-2-3) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน      2(2-0-4) 
เดิมไม่มี  282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา      2(2-0-4) 

เดิมเป็นเอกเลือก  282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา      2(2-0-4) 
เดิมเป็นเอกเลือก  282-472 การควบคุมโรค      3(3-0-6) 
   2.3) วิชาเอกเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า   15    หน่วยกิต 2.3) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า         7 หน่วยกิต 

282-101 สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว 2(2-0-4)      ปรับเป็น 2 วิชา คือ 282-101 สุขภาพส่วนบุคคล 
และ 282-102 สุขภาพครอบครัว 

 
2(2-0-4) 

282-103 สุขภาพผู้บริโภค   2(2-0-4)      คงเดิม  
282-104 เพศศึกษา                                            2(2-0-4)      ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ  
282-203 สุขภาพจิตและยาและสารเสพติด 2(2-0-4)      ปรับเป็น 2 วิชา คือ 282-105 สุขภาพจิต และ 

282-210 ยาและสารเสพติด 

 

282-205 เอดส์ศึกษา               2(2-0-4)      ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
282-360 การปฐมพยาบาล                 2(1-2-4)      ปรับเป็นเอกบังคับ  
282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม         2(2-0-4)      ปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 2(1-2-3)  
282-365 โสตทัศนูปกรณ์ทางสุขศึกษา 3(2-3-4)                      ปรับชื่อวิชาเป็น การผลิตและพัฒนาสื่อทางสุข

ศึกษา ปรับจ านวนหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 
 

282 - 366 การจัดโปรแกรมสุขภาพใน  
              โรงเรียน     

2(2-0-4)      ปรับเป็นเอกบังคับ  

282 - 456 ทันตสุขภาพ                                        2(2-0-4)      คงเดิม  
282 - 457 การบริหารงานสาธารณสุข     2(2-0-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  

282 - 459 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ 
               ชุมชน 

2(2-0-4)      ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  

282 - 460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(2-0-4)      ปรับเป็นเอกบังคับ  
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... 
282 - 462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4)      ปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 2(1-2-3)  
282 - 465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล                       2(2-0-4)      ปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 2(1-2-3)  
282 - 466 ศึกษาปัญหาเฉพาะ                               2(2-0-4)      ปรับชื่อวิชาเป็น ปัญหาเฉพาะทางสุขศึกษา  
282 - 467 การวางแผนและประเมินผลทาง 
              สุขศึกษา 

2(2-0-4)      ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ  

282 - 468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ                         2(2-0-4)      ปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 2(1-2-3)  
427 - 204 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น               2(2-0-4)      ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
427 - 412 การพัฒนาชุมชน                                                                                  2(2-0-4)      ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  

712 - 431 โภชนาการชุมชน                                                3(2-3-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  

724 - 429 ธรรมชาติบ าบัด                                                 3(2-3-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  

เดิมไม่มี  282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) 

เดิมไม่มี  282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 2(2-0-4) 

เดิมไม่มี  282-374 โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) 

  282-375 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) 

เดิมชื่อวิชามนุษย์นิเวศและการสาธารณสุข  282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา 2(2-0-4) 

เดิมชื่อวิชาสังคมการแพทย์และการสาธารณสุข  282-463 สังคมวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4) 

เดิมไม่มี  282-469 อาชีวอนามัย 2(1-2-3) 

เดิมไม่มี  282-470 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 

เดิมไม่มี  282-471 ประชากรกับสุขภาพ 3(3-0-6)      

วิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6 
       เลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชา
ต่างๆ เปิดสอนหรือเลือกเรียนจากรายวิชาของ
ทุกคณะที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โดยทางคณะเจ้าของวิชาจัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี
ได้ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 

หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า 6  
         เลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชา
ต่างๆเปิดสอนหรือเลือกเรียนจากรายวิชาของทุก
คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โดยทางคณะเจ้าของวิชาจัดให้
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้แนะน าให้เลือกเรียนภาษา
มลายูเป็นวิชาเลือกเสรี 

หน่วยกิต 
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วิชาโทสุขศึกษา (ส าหรับสาขาวิชาอื่น) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
1. จ านวนหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า  25 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า   25  หน่วยกิต 
2. วิชาพื้นฐานเอก จ านวน                18 หน่วยกิต 2. วิชาพื้นฐานเอก  จ านวน                 18     หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้  จากรายวิชาต่อไปนี้  
โทบังคับ  โทบังคับ  
282-337 สวัสดิศึกษา                                             3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา เป็นความปลอดภัย ปรับจ านวน

หน่วยกิต 
3(2-2-5) 

282-338 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา                             3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเป็น 282-109  
282-438 สุขศึกษาชุมชน                                                     3(3-0-6) คงเดิม  
เดิมเป็นรายวิชาโทเลือก  282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
โทเลือก  โทเลือก  
282-101 สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว 2(2-0-4)      ปรับเป็น 2 วิชา คือ  
  282-101 สุขภาพส่วนบุคคล 2(2-0-4) 
  282-102 สุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) 
282-102 จิตวิทยาการศึกษากับสุขศึกษา                              2(2-0-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
282-103 สุขภาพผู้บริโภค                                                   2(2-0-4) คงเดิม  
282-104 เพศศึกษา                                                            2(2-0-4) คงเดิม  
282-200 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                             3(2-3-4) ปรับเป็น 2 วิชา คือ  
  282-106 กายวิภาคศาสตร์ 3(3-0-6) 
  282-107 สรีรวิทยา 3(3-0-6) 
282-202 การพูดในชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา                 2(2-0-4) คงเดิม  
282-203 สุขภาพจิตและยาและสารเสพติด                          2(2-0-4) ปรับเป็น 2 วิชา คือ  
  282-105 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
  282-107 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
28 -204  การประชาสัมพันธ์ในงานสุขศึกษา                      2(2-0-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
282-205  เอดส์ศึกษา                                                         2(2-0-4)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
282-206  จุลชีววิทยาและพาราสิตวิทยา                               3(2-3-4)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
282-335  การปรับพฤติกรรม                                               2(2-0-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 
282-360  การปฐมพยาบาล                                                  2(1-2-4) ปรับจ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 
282-363  สุขภาพสิ่งแวดล้อม                                               2(2-0-4) ปรับจ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3) 
282-366  การจัดโปรแกรมสุขภาพใน 
             โรงเรียน                    

2(2-0-4) คงเดิม  

282-371  การสาธารณสุขเบื้องต้น                                        2(2-0-4)                     ปรับรหัสวิชา เป็น 282-108  
282-463  สังคมวิทยาการแพทย์และการ 
             สาธารณสุข              

2(2-0-4) คงเดิม   

427-204  ประชากรศาสตร์เบื้องต้น                                       3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
712-431  โภชนาการชุมชน                                                  3(2-3-4) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร  
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-209 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-365 นวัตกรรมทางสุขศึกษา  3(2-2-5)                      
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-374 โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-437 การวางแผนและประเมินผลทางสุข 

            ศึกษา 
 

2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-436 มนุษย์นิเวศวิทยา 2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-441 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-456 ทันตสุขภาพ 2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-460 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-462 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-465 สุขศึกษาในโรงพยาบาล   2(1-2-3) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-468 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-469 อาชีวอนามัย 2(1-2-3) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-470 การแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4) 
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-471 ประชากรกับสุขภาพ 3(3-0-6)      
เดิมไม่มีในวิชาโทสุขศึกษา  282-472 การควบคุมโรค 2(2-0-4) 

5.2 ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 

282-101   สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว    2(2-0-4) 
  Personal  and Family Health 

282-101   สุขภาพส่วนบุคคล                  2(2-0-4) 
  Personal Health 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
             ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสุขภาพ  องค์ประกอบที่
ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี สุขวิทยาของอวัยวะ ต่างๆ  ใน
ร่างกาย (การดูแลสุขภาพทั่วๆไป) ความหมาย องค์ประกอบ
ของสุขภาพครอบครัว   หน้าที่  ครอบครัว  กฎหมาย
ครอบครัว การเลือกคู่  การเตรียมตัวส าหรับชีวิตสมรส  
และอนามัยแม่และเด็ก 

             ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับสุขภาพ องค์ประกอบท่ี
ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี  สุขวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกาย (การดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป )  โภชนาการ การออก
ก าลัง การพักผ่อน  และนันทนาการ เน้นความรู้  เจตคติ  
และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  เพื่อปูองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด  มะเร็ง  และโรคประสาท 

เดิมไม่มี 

282-102   สุขภาพครอบครัว                    2(2-0-4) 
  Family Health 

             ความหมาย  องค์ประกอบของสขุภาพ
ครอบครัว  หน้าที่ครอบครัว  กฎหมายครอบครัว  การ
เลือกคู่  การเตรียมตัวส าหรับชีวิตสมรส  การวางแผน
ครอบครัว  การดูแลมารดาและทารกระยะตั้งครรภ์  
คลอด  หลังคลอด  การดูแลทารกเกิดใหม่  พัฒนาการเด็ก
ในวัยต่าง ๆ  ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาครอบครัว   การ
ปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตในสังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง 

282-102  จิตวิทยาการศึกษากับสุขศึกษา       2(2-0-4) 
              การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา
กับการเรียนการสอนสุขศึกษา  การให้สุขศึกษา และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ปิดรายวิชา 

282-103  สุขภาพผู้บริโภค                         2(2-0-4) 
            Consumer  Health 
            หลักในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
อันตรายจากสารเคมีในอาหาร  การตรวจสอบ อาหาร
ปลอมแปลง  การปูองกันอันตรายจากสารเคมี  ความเชื่อ
และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ  
พ.ร.บ.  คุ้มครองผู้บริโภค 

คงเดิม 

282-104  เพศศึกษา                                2(2-0-4) 
             Sex  Education 
             ความแตกต่างทางร่างกาย  จิตใจ  และ

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
พฤติกรรมของทั้งสองเพศ   ความสัมพันธ์ และหน้าที่ชาย
หญิงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิด
เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  แนวโน้มในการจัด
สอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
282-105  การควบคุมโรค                          2(2-0-4) 
             Diseases  Control 
             โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทั่วไป  สาเหตุ  การ
แพร่เชื้อ  การติดต่อของโรค  พยาธิวิทยา  ลักษณะอาการ
ของโรค  วิธีการควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา เป็น 282-472) 

เดิมไม่มี 

282-105  สุขภาพจิต                          2(2-0-4) 
             Mental Health  
             ความรูเ้ก่ียวกับสุขภาพจิตในโรงเรียน ประวัติ
และความเคลื่อนไหวของงานด้าน  สุขภาพจิต ปัจจัยที่
ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพจิตดี ปัญหา
สุขภาพจิต  ได้แก่  ปัญหาด้านอารมณ์  บุคลิกภาพ  ความ
ต้องการ  และการปรับตัว   

เดิมไม่มี 

282-106  กายวิภาคศาสตร์                    3(2-2-5) 
             Anatomy 
            การศึกษา และปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างของ
ร่างกายมนุษย์  การจ าแนกและการท างานของระบบ
เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งการท าหน้าที่
ในการเจริญเติบโต การสร้างและการซ่อมแซม  อวัยวะ 
ต่างๆ ในการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา 
 
 

 
 

เดิมไม่มี 

282-107  สรีรวิทยา                         3(2-2-5) 
             Physiology  
             การศึกษาและปฏิบัติ หน้าทีแ่ละการท างานของ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
 
 
 

 

เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์กระบวนการ 
เมทาบอลิซั่ม และกลไกการปรับตัวให้อยู่ในสมดุลย์ของ
ร่างกายและการปรับตัวของระบบต่างๆ  ในร่างกายต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก 

282-200  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา        3(2-3-4) 
            Anatomy and Physiology 

  โครงสร้างและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และ
กระบวนการต่าง ๆ ในการท าหน้าที่ของอวัยวะ 

นั้น ๆ  ในสภาพปกติและสภาพผิดปกติ  ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมศาสตร์ 

ปิดรายวิชา 

282-202 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักสุขศึกษา 2(2-0-4) 
            Public  Speaking for Health  Educators 
             การประยุกต์ใช้หลักวาทศิลป์ในการให้ความรู้
ทางสุขศึกษา  และการชักจูงให้บุคคล 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

คงเดิม 

282-203  สุขภาพจิตและยาและสารเสพติด     2(2-0-4) 
            Mental Health and Drugs and Narcotics 
            ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในโรงเรียน   ประวัติ
ความเคลื่อนไหวของงานด้านสุขภาพจิต  ปัจจัยที่ส่งเสริม
และเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพจิตดี  ปัญหาสุขภาพจิต  
ยาและสารเคมีชนิดต่างๆ ประโยชน์และโทษของยาและ
สารเสพติดทุกชนิด  การฟื้นฟูสุขภาพจิต  การสังคม
สงเคราะห์ส าหรับ ผู้ติดยาเสพติด  การควบคุมและการ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ   

ปิดรายวิชา 

282-204  การประชาสัมพันธ์ในงานสุขศึกษา   2(2-0-4) 
            Public Relations  in  Health  Education    
            หลักการ วิธีการ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์  ทฤษฎีและการเผยแพร่งาน ด้านสุขศึกษา  
จิตวิทยาของกลุ่ม  กลุ่มองค์กรในชุมชน  และโครงสร้างของ

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
ชุมชนที่มีอิทธิพลต่องานด้านสุขศึกษา 
282-205  เอดส์ศึกษา                               2(2-0-4) 
            AIDS  Study 
            ปัญหาโรคเอดส์  สายงานทางระบาดวิทยาของ
เชื้อเอชไอวี  สาเหตุ  การรักษา การปูองกันและควบคุมโรค   
ปัจจัยร่วม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแพร่เชื้อ  ปัจจัยทาง
จิตวิทยา  ทางสังคมและวัฒนธรรม  สถานการณ์ทาง
การเมือง  ปัญหาทางกฎหมาย   นโยบายของรัฐและการ
ดูแลรักษาพยาบาล 

 
 
 
 

ปิดรายวิชา 

282-206  จุลชีววิทยาและพาราสิตวิทยา        3(2-3-4) 
              Microbiology  and  Parasitology 
              หลักและเทคนคิเบือ้งต้นทางดา้นจุลชีววิทยา  
การจัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย   การศึกษา  ลักษณะ
รูปร่าง  คุณสมบัติเฉพาะ  แหล่งเพาะพันธุ์  การเพาะเชื้อ   
การสังเกตการเจริญเติบโต  พยาธิ  สภาพ  การรักษาโรค
และการควบคุมปูองกันโรคที่พบบ่อย  และที่เกิดจาก
แบคทีเรีย  พยาธิและไวรัส 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต เป็น 3(2-2-5)) 

เดิมไม่มี 

282-209  การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4) 
             Health Counseling 
             แนวคิด ทฤษฎี และหลักการให้ค าปรกึษาทาง
สุขภาพ เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน การเผชิญปัญหาและด ารงชีวิตใน
ภาวะเจ็บปุวยด้วยโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ และโรคเรื้อรัง 
การปูองกันการเจ็บปุวย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 

เดิมไม่มี 

282-210  ยาและสารเสพติด                    3(3-0-6) 
             Drug Abuse 
             ความรูเ้ก่ียวกับการใช้ยาในทางทีผ่ิดและสาร
เสพติด การระบาดของยาและสารเสพติด สาเหตุของการ
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เสพ การแพร่กระจายของสารเสพติด  ปัจจัยร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพสารเสพติด ปัจจัยทาง
จิตวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรม 
การปูองกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดยา  สถานการณ์ทาง
การเมือง ปัญหากฎหมาย นโยบายของรัฐ และการบ าบัด
ผู้ติดยา การพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพ
ติด 

282-335   การปรับพฤติกรรม                     2(2-0-4) 
             Behavior Modification 
             การประยุกต์ใช้หลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือไม่พึงปรารถนา
และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
 

ปิดรายวิชา 

282-336   การวิจัยส าหรับนักสุขศึกษา          3(3-0-6) 
              Research  for   Health Educators 
              ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและวิธีการ
วิจัย  การวิจัยแบบต่างๆ เน้นการปฏิบัติจริง 
ในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเป็น การวิจัยทางสุขศึกษา  

(Health Education Research)) 

282-337  สวัสดิศึกษา                              3(3-0-6) 
             Safety  Education 
              ชนิด สาเหตุ วิธีปูองกัน และการบรรเทา
อุบัติภัย การปลูกฝังให้มีจิตส านึกในความปลอดภัย การ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวกับสวัสดิภาพ  
การใช้อุปกรณ์ปูองกันอุบัติภัย เช่น  หมวกกันน๊อค  เข็มขัด
นิรภัย  การจัดโปรแกรมสวัสดิภาพในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
คงเดิม 

(เปลี่ยนแปลงรายวิชาเป็น ความปลอดภัย(Safety) 
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต เป็น 3(2-2-5)) 

282-338   พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา       3(3-0-6) 3(3-0-6) 
             Behavioral  Science  in  Health     
             Education 
             ความคิดพ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่

282-109  พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา    3(3-0-6) 3(3-0-6) 
             Behavioral  Science  in  Health     
             Education 
            ความคิดพ้ืนฐานทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ท่ี
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เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการให้บริการ ด้านสุขภาพ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม   เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ 
สถานะทางสุขภาพ  ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร
ทางด้านสุขภาพกับบุคคลในชุมชน  ความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน   พฤติกรรม สุขภาพและกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

เกี่ยวข้อง การประยุกต์ แนวคิด ทฤษฏี ทางสุขศึกษาใน
งานวิจัย และการให้บริการด้านสุขภาพ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ 
สถานะทางสุขภาพ  ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร
ทางด้านสุขภาพกับบุคคลในชุมชน ความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน พฤติกรรม สุขภาพและกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

282-339  ชีวสถิติเบื้องต้น                         3(3-0-6) 
             Introduction  to  Biostatistics 
             หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของชีวสถิติ วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจง การกระจาย
ข้อมูล การเสนอข้อมูลทางสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ     

คงเดิม 

282-360  การปฐมพยาบาล                       2(1-2-3)                      
             First  Aids 
            ความรู้พื้นฐานส าหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปุวยอย่าง กะทันหัน ก่อนจะน า
ผู้บาดเจ็บส่งแพทย์  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ทักษะใน
การปฐมพยาบาล บางประเภท   ได้แก่  การตกแต่ง
บาดแผล  การเข้าเฝือก  การพันผ้า   การผายปอด  การ
ห้ามเลือด  และการช่วยเหลือ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย 

282-360  การปฐมพยาบาล                     3(2-2-5)                      
   First  Aids 

            ความรูพ้ื้นฐานส าหรบัการชว่ยเหลอืผูบ้าดเจ็บ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปุวยอย่างกระทันหัน ก่อนจะ
น าผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทักษะ
ในการปฐมพยาบาล  บางประเภท   ได้แก่  การฟ้ืนคืนชีพ 
การตกแต่งบาดแผล  การเข้าเฝือก  การพันผ้า การห้าม
เลือด และการช่วยเหลือ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย 
 

282-363  สุขภาพสิ่งแวดล้อม                     2(2-0-4) 
            Environmental  Health 
            หลักเบื้องต้นของอนามัยชุมชนและการสุขาภิบาล   
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดน้ า
สะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   การควบคุม
แมลงและสัตว์กัดแทะ  การควบคุมพาหะน าโรค  การก าจัด
และลดเหตุร าคาญ   การควบคุมอากาศเป็นพิษ  การก าจัด
น้ าเสียขั้นตอนเบื้องต้นในการด าเนินงาน  การสุขาภิบาล

 
คงเดิม  

(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 2(1-2-3)) 
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สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
282-365  โสตทัศนูปกรณ์ทางสุขศึกษา          3(2-3-4) 
             Audio-Visual Aids in Health  Education 
             การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอนสุข
ศึกษา  การเลือก  การเตรียมและการผลิต สื่อการสอน   
โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียน การสอน  การใช้
และบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์บางประเภท 

282-365  นวัตกรรมทางสุขศึกษา              3(2-2-5) 
             Innovation in Health Education  
             การใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนสุขศึกษา  
การเลือก  การเตรียมและการผลิตสื่อการสอน   โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการเรียน การสอน  การใช้และบ ารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ์บางประเภท 

 
282-366  การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  2(2-0-4) 
            School  Health  Program 
            ปัญหาและแนวโน้มของการจัดและการด าเนินงาน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  เน้นการ 
บริการสุขภาพ  การสอนสุขศึกษา  และการจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน  

282-366  การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
            School  Health  Program 
            ปญัหาและแนวโน้มของการจัด การด าเนินงาน 
และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เน้นการบริการสุขภาพ 
การสอนสุขศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการ
บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เดิมไม่มี 

282-367 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา        2(2-0-4) 
            Curriculum Development in Health  
            Education 
            การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปจัจยั
ต่างๆ  ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มีอิทธิพลต่อ
การจัด การเรียนการสอน  การจัดและการบริหาร   ในทาง
การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
และสภาพการณ์ของ  สังคม โดยการศึกษาผลงานวิจัย 
และทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาทางด้านสุขศึกษา 

   282-369  การนิเทศและการแนะแนวทาง 
                สุขศึกษา                                2(2-0-4) 

            Supervision  and  Guidance  in  Health     
            Education 
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           ทฤษฎีและการปฎิบัติเกี่ยวกับการนิเทศและการ
แนะแนวสุขศึกษา  หลักการนิเทศ คุณสมบัติ บทบาทและ
หน้าที่ของผู้นิเทศ  ทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศ การวางแผน
การนิเทศทางด้านสุขศึกษา บทบาทของครูสุขศึกษาใน
ฐานะผู้นิเทศการแนะแนวสุขภาพให้แก่ครู  นักเรียน  และ
บุคลากรอ่ืน ๆ  ในโรงเรียน  การนิเทศและการประเมินผล
การจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน 

 
ปิดรายวิชา 

282-371  การสาธารณสุขเบื้องต้น                2(2-0-4) 
            Introduction  to  Public  Health 

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสาธารณสุข  ปัญหา
สาธารณสุขในประเทศไทย   การบริหารงานของกระทรวง
สาธารณสุข  องค์การและหน่วยงานอาสาสมัคร   อนามัย
สิ่งแวดล้อม  อนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ  การบริการ
ด้านการสาธารณสุขในชุมชน  งานสุขศึกษาในงาน
สาธารณสุข พระราชบัญญัติสาธารณสุข  และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 282-108) 

282-372  ภาษาอังกฤษส าหรับนักสุขศึกษา     2(2-0-4) 
             English  for  Health  Educators 
            ภาษาอังกฤษส าหรับนักสุขศึกษา  เน้นทักษะการ
อ่าน  การเขียนและการฟังในอัตรา  3:2:1 และทบทวนหลัก
ไวยกรณ์เฉพาะส่วนที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน 

ปิดรายวิชา 

เดิมไม่มี 

282-374  โภชนาการสาธารณสุข             3(2-2-5) 
             Public Health Nutrition 
             แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ ของ
โภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนการและสุขภาพ 
การจัดอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับคนวัยต่างๆ การ
ประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
โภชนาการในชุมชน โดยเน้นการปูองกันและส่งเสริมที่
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 
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เดิมไม่มี 
 

282-375  ธุรกิจสุขภาพ                          3(2-2-5) 
             Health Business 
             การดูแลสุขภาพและส่งเสรมิสุขภาพโดยการน า
ความรู้ทางด้าน การออกก าลังกาย อาหารเพื่อ
สุขภาพ  ธรรมชาติบ าบัด การนวด  และ สปา  โดยการน า
ทฤษฏีทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพทางด้านสุขภาพ 

282-436 มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
            Human  Ecology  and  Public  Health     
            องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศ  
ต าแหน่งหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การหมุนเวียน
ของสารอาหารและแร่ธาตุอาหาร  การถ่ายทอดพลังงาน
และความสมดุลในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม  และสิ่งที่ท าให้เกิดโรค   รวมทั้งผลกระทบ
ที่มีต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาสาธารณสุข 

 282-436  มนุษย์นิเวศวิทยา                      2(2-0-4) 
             Human  Ecology   
            องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศ  
ต าแหน่งหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การหมุนเวียน
ของสารอาหารและแร่ธาตุอาหาร  การถ่ายทอดพลังงาน
และความสมดุลในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม   

282-438  สุขศึกษาชุมชน                          3(3-0-6) 
             Community  Health  Education 
             หลักการ  วัตถุประสงค์และวิธีการทางสุขศึกษา
ชุมชน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ความรู้  เจตคติ  และ
พฤติกรรมสุขภาพ  การสร้างแรงจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  
วิธีการให้สุขศึกษาและการจัดการชุมชน   การจัดระบบสุข
ศึกษาในประเทศไทย 
 
 

 
 
 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5)) 

282-439  สัมมนาสุขศึกษา                        2(2-0-4) 
                Seminar  in Health  Education) 
               สัมมนาทางสุขศึกษาและการสาธารณสุขใน
โรงเรียน  โรงพยาบาล  และในชุมชน  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 2(1-2-3)) 
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282-440  ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน     4(0-12-0) 
             Practicum  in  Community  Health    
             Education 
             การปฏิบัติงานสุขศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทางสาธารณสุข  เช่น  ศูนย์วิชาการทาง
สาธารณสุขต่างๆ โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด   สถานีอนามัย  และในชุมชนขนาดเล็ก 

 
 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 2(0-0-12)) 

282-441  ระบาดวิทยา                             2(2-0-4) 

             Epidemiology 
             หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยา  การ
กระจายของโรค  การสืบสวนหาสาเหตุเพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคท่ีเกิดในชุมชน   การประยุกต์เทคนิคทางระบาด
วิทยาในการวินิจฉัยชุมชน 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 3(3-0-6)) 

282-456  ทันตสุขภาพ                             2(2-0-4) 
             Dental  Health 
             ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสุขภาพในช่องปาก  การ
เกิดโรค การปูองกันและการส่งเสริม สุขภาพอวัยวะในช่อง
ปาก การดูแลสุขภาพฟัน การให้บริการความรู้และความ 
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ครู นักเรียนและชุมชน ในเรื่องทันตสุขภาพ 

คงเดิม 

282-457  การบริหารงานสาธารณสุข            2(2-0-4) 
             Public  Health  Administration 
             ปรัชญาและหลักการบริหารงานสาธารณสุข  การ
วางแผน  การจัดองค์การการด าเนินงาน ติดตามและการ
ประเมินผลงานสาธารณสุข  การบริหารงานสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทยระบบการบริหารสาธารณสุขของประเทศ  
บทบาทขององค์การรัฐบาลและเอกชน  การวางแผนงาน
พัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 

 
 

ปิดรายวิชา 
 

 
ปิดรายวิชา 
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282-459  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน                                         
                                                         2(2-0-4) 
              School  and  Community  Relation 
              กลวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน  การเผยแพร่พัฒนาการทางการศึกษาสู่ชุมชน 

 
 

ปิดรายวิชา 

282-460  วิทยาศาสตร์สุขภาพ                   2(2-0-4) 
              Health  Sciences 
              องค์ประกอบของสุขภาพ  การประยุกต์ใช้
ความรู้และหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพทั้งส่วนบุคคล   ครอบครัว   และชุมชน     การ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ 

 
 

คงเดิม 

282-462  นันทนาการเพื่อสุขภาพ                2(2-0-4) 
             Health  Recreation 
             หลักและวิธีการของนันทนาการส าหรับตนเอง  
ครอบครัว  และชุมชนการเล่นต่าง ๆ  ทั้งของไทยและ
นานาชาติ  การจัดโปรแกรมนันทนาการตามความเหมาะสม
ของวัยและเพศ การเลือกใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่น 

 
 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 2(1-2-3)) 

282-463  สังคมวิทยาการแพทย์และการสาธารณสุข                                                   
                                                2(2-0-4) 
              Medical  Sociology  and  Public    
              Health 
               ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยา
การแพทย์กับการสาธารณสุข  ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมท่ีมีผลต่อโอกาส  การเป็นโรคหรือการเจ็บปุวยในอัตรา
ที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข  
ลักษณะของสถาบันต่างๆ  ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และสาธารณสุขกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

                
 
 
 
 

คงเดิม 

282-464  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                  2(2-0-4) ปิดรายวิชา 
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             Health  Economics 
             ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การ
จัดการทรัพยากรและปัญหาทางเศรษฐกิจ  ที่มีผลต่อการ
ดูแลสุขภาพและการให้บริการทางสาธารณสุข  การลงทุน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการประเมินผล  
282-465  สุขศึกษาในโรงพยาบาล               2(2-0-4) 
             Health  Education  in  Hospital 
             แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติในการท างานสุข
ศึกษาในโรงพยาบาลหรือในสถานบริการทางการแพทย์อ่ืน 
ๆ บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประสานงานใน
การจัดบริการด้านสุขศึกษา การประเมินงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์อ่ืน ๆ 

 
 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 2(1-2-3)) 

282-466   ศึกษาปัญหาเฉพาะ                    2(2-0-4) 
              Special  Study 
               งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  
ในขอบเขตของการให้บริการสาธารณสุข  อาทิ   การให้สุข
ศึกษาแก่มารดาและทารก  การดูแลคนชรา  และการบริการ
ทางสุขศึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข 

คงเดิม 
(เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเป็นปัญหาเฉพาะทางสุข

ศึกษา (Special  Study in Health Education) 
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 2(1-2-3)) 

282-467  การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา                                         
                                       2(2-0-4) 
             Planning  and  Evaluation  in  Health    
             Education 
             แนวคิด  หลักการ  และขั้นตอนการวางแผนสุข
ศึกษาในแผนงานสาธารณสุข    
การวางแผนและการสร้างเครื่องมือวัดผลทางสุขศึกษา  
วิธีการประเมินผลงานสุขศึกษา 

 
 

 
คงเดิม 

(เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 282-437) 

282-468  สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ                2(2-0-4) 
             Physical  Fitness  for  Health 
             ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสภาวะทาง

 
คงเดิม 

(เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเป็น 2(1-23)) 
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กายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายและการออกก าลังกาย  
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย 

เดิมไม่มี 

282-469  อาชีวอนามัย                          2(1-2-3)   
    Occupational Health 
    หลักเกณฑ์ รูปแบบ  และระบบการก าหนด

มาตรฐานความปลอดภัย  วิธีด าเนินงานอาชีวอนามัย  โรค
จากการประกอบอาชีพ  อุบัติเหตุและอันตรายจากการ
ประกอบอาชีพ  หลักการและเทคนิคในการประเมินความ
เสี่ยงและอันตรายในการท างาน  การควบคุมอันตราย  
หลักการทางกายศาสตร์ กฎหมายพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

เดิมไม่มี 

282-470  การแพทย์ทางเลือก                  2(1-2-3)     
             Alternative Medicine  
             แนวคิด ทฤษฎี ประวัตคิวามเป็นมาและ
พัฒนาการของการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย 
การตรวจวินิจฉัย รูปแบบการให้การรักษาด้วยสมุนไพรทั้ง
ที่เป็นอาหารและยารักษาโรค การดูแลสุขภาพในลักษณะ
ต่างๆ แนวทางการประยุกต์การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบ
บริการสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
การแพทย์แผนไทย 

เดิมไม่มี 

282-471  ประชากรกับสุขภาพ                 3(3-0-6) 
    Population  and Health 

             โครงสร้าง การกระจายตวั การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร ภาวะเจริญพันธุ์  ภาวะการตาย และการ
ย้ายถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางประชากรกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม การปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าว 
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข  

427-204  ประชากรศาสตร์เบื้องต้น              3(3-0-6)  
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            Introduction  to  Demography 
            องค์ประกอบ  ทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับ
ประชากร  ปัจจัยทางสังคม  เศรษฐกิจ  และปัจจัยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร  ปัญหาประชากร
ในยุคปัจจุบันและอนาคต  โดยเน้นประเทศก าลังพัฒนา 

 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

427-204  ประชากรศาสตร์เบื้องต้น              3(3-0-6) 
            Introduction  to  Demography 
            องค์ประกอบ  ทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับ
ประชากร  ปัจจัยทางสังคม  เศรษฐกิจ  และ 
ปัจจัยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร  
ปัญหาประชากรในยุคปัจจุบันและอนาคต  โดยเน้นประเทศ
ก าลังพัฒนา 

 
 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

427-412  การพัฒนาชุมชน                        3(3-0-6) 
            Community  Development 
            ปรัชญา  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา   
กระบวนการ  กลวิธีและรูปแบบการ วางแผนพัฒนาชุมชน
ในประเทศท่ีพัฒนาและก าลังพัฒนา  รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

712-431  โภชนาการชุมชน                       3(2-3-4) 
             Community  Nutrition 
              องค์ประกอบต่างๆที่มีผลกระทบต่อสภาวะ
โภชนาการของชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โภชนาการกับการสาธารณสุข  การประเมินสภาวะ
โภชนาการในการสาธารณสุข   การประเมิน 
สภาวะโภชนาการของชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหา
โภชนาการ  การวางแผน  การปูองกัน  และการ 
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสภาวะโภชนาการของชุมชน 

 
 
 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

724-429  ธรรมชาติบ าบัด                         3(2-3-4) 
            Natural  Therapy 
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            นิเวศปรัชญาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตปัจจุบัน  แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติบ าบัดเพื่อคุณภาพ
ชีวิต  ทางเลือกในการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ  สมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  มาตรฐานของการ
ผลิต    

 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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ภาคผนวก 6 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาชีพคร ู
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6.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาชีพครู  
โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ........ เหตุผลในการปรับปรุง 

1. จ านวนหน่วยกิต      จ านวนไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิต       จ านวนไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต  
2. วิชาบังคับ                           จ านวน 46 หน่วยกิต 2. วิชาบังคับ                            จ านวน 46 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้  จากรายวิชาต่อไปนี้   
260-303 ความเป็นครู 3(2-2-5) 261-403 ความเป็นครู 3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชาของภาควิชาการศึกษา 
261-101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 2(2-0-4)  
261-202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
            ศึกษาศาสตร์ 1 

2(1-2-3) ปรับค าอธิบายรายวิชาและปรับเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิต 

3(3-0-6)  

261-301 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา   
261-304 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) ปรับค าอธิบายรายวิชา   
262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 3(2-2-5) 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 2(1-2-3) ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือไปเพิ่มให้กับ

รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการสอน
เฉพาะสาขา 

262-403 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5) 260-302 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 2(1-2-3)  
262-511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 6(0-0-36) คงเดิม   
262-512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6(0-0-36) คงเดิม   
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) คงเดิม   
264-101 การรู้จักตนเองและการพัฒนา 
            นกัเรยีน 

3(2-2-5) 264-101 การรู้จักตนเองและการพัฒนาผู้เรียน  ปรับชื่อรายวิชา 

268-202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา   
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา   
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276-402 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) คงเดิม   
ปรับจากวิชาเลือกมาเป็นวิชาบังคับ  262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอน 

            เฉพาะสาขา 
2(1-2-3)  

3. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 3. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต  
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   
260-301 ทักษะการจัดการในสถานศึกษา 2(1-2-3) ปิดรายวิชา  เนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 260-302 การ

บริหารจัดการในสถานศึกษา 
260-302 ธุรกิจการศึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) ปิดรายวิชา   
261-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
              ศึกษาศาสตร์ 2 

  2(1-2-
3) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา   

261-504 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
              ศึกษาศาสตร์ 3 

2(1-2-3) ปิดรายวิชา   

261-512 การสัมมนาทางการศึกษา 2(1-2-3) ปิดรายวิชา  เนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาสัมมนาวิชาเอก 
262-301 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) คงเดิม   
262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) คงเดิม   
262-303 การศึกษาเอกเทศ 2(1-2-3) ปิดรายวิชา   
262-304 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2(1-2-3) คงเดิม   
262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอน 2 2(1-2-3) ปรับเป็นวิชาบังคับและเปลี่ยนชื่อรายวิชา   
262-414 โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) คงเดิม   
262-415 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) คงเดิม 
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263-306 การออกแบบและการผลิตสื่อการ 
            เรยีนการสอน 

2(1-2-3) คงเดิม   

263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
            สือ่สารส าหรับครู 

2(1-2-3) คงเดิม   

เดิมไม่มี  264-229 จิตตปัญญาศึกษา 2(2-0-4)  
268-230 จิตวิทยาการด ารงชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม   
268-307 การท างานเป็นทีม 2(2-0-4) ปิดรายวิชา   
270-410 การคิดเชิงระบบในบริบทของ 
              การศึกษา 

3(2-2-5) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3)  

273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3)  
276-337 การประเมินคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) ปรับค าอธิบายรายวิชา   
เดิมไม่มี  277-212 ศิลปะกับความหลากหลายทาง 

            วัฒนธรรม 
2(1-2-3)  

281-231 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี 2(1-2-3) คงเดิม   
เดิมไม่มี  282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4)  
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260-301  ทักษะการจัดการในสถานศึกษา    2(1-2-3) 
                Managerial Skills in Educational  
                Institution 
           ทฤษฎี หลักการ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา เทคนิคและทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการงานวิชาการ การ
บริหารจัดการงานบุคคล การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
การบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การจัดการ
งานกิจการนักเรียน    การจัดการงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียน การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
กลวิธีในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
จริยธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ปิดรายวิชา 

260-302  ธุรกิจการศึกษาส าหรับครู              2(1-2-3)                    
                 Education Business for Teachers 

   ความหมาย ขอบข่าย และประโยชน์ของธุรกิจ 
การศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การศึกษา 
การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา การจัดการ
ธุรกิจในสถานศึกษา การวางแผน กลยุทธ์ในการจัด
การศึกษา การควบคุมและติดตามประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา แนวโน้มด้านธุรกิจการศึกษา 

ปิดรายวิชา 

260-303 ความเป็นครู                              3(2-2-5)                
               Teachership  
  พัฒนาการของวิชาชีพครู ความส าคัญ บทบาท
หน้าที่ ภาระงานของครู  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี     การ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ  การ

261-403 ความเป็นครู                              3(2-2-5)                 
            Teachership  
 พัฒนาการของวิชาชีพครู ความส าคัญ บทบาท
หน้าที่ ภาระงานของครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ การ
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เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูอันจะ
น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการการจัดโครงการและพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ
สถานศึกษา  กฎหมายทางการศึกษา และแฟูมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูอันจะ
น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ การจัดโครงการและพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ
สถานศึกษา กฎหมายการศึกษา 
 

261-101  พื้นฐานการศึกษา                      3(3-0-6) 
             Foundation of Education 
             มโนมติ ความส าคัญและจุดมุง่หมายของ
การศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  ประวัติความ
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย แผนพัฒนา
การศึกษา  การจัดการศึกษาในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของไทย 

261-101  พื้นฐานการศึกษา                      2(2-0-4)  
           Foundation of Education 
  มโนมติ ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความ
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษา 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาของไทย 

261-202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
            ศกึษาศาสตร์ 1                           2(1-2-3)            
            English for Educational Profession  
            Development I 
           ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชพีทาง
การศึกษา การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการในรูปบทความ 
วารสาร หนังสือ และสื่อประสม 

261-202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ     
            ศกึษาศาสตร์ 1                  3(3-0-6) 
    English for Education Profession  
             Development I 
    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 
อ่านและเขียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใน
วิชาชีพทางการศึกษา 

261-301 การพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5) 
            Curriculum Development 
   วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร    การ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และการน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานของหลักสูตร  
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการจัดท าหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 

261-301  การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
             Curriculum Development 
             วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะห์  และการน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการ
จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร 
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261-303 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
              ศกึษาศาสตร์ 2                         2(1-2-3)               
              English for Educational   
              Profession Development 2 
           ทักษะภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ การน าเสนอทัศนะท่ี
หลากหลายและสร้างสรรค์ 

261-303  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
                ศกึษาศาสตร์ 2                       2(2-0-4)                  
                 English for Educational Profession  
                การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 
อ่านและเขียน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
 

261-304  ภาษาไทย                               2(2-0-4) 
             Thai Language for Teachers 
             การพัฒนาทักษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการประกอบ
วิชาชีพครู 

261-304 ภาษาไทยส าหรับครู                    2(2-0-4) 
 Thai Language for Teachers 
 การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการประกอบวิชาชีพครู 

261-504 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
             ศกึษาศาสตร์ 3                          2(1-2-3) 
             English for Educational Profession  
             Development 3 
          การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนทางวิชาการด้าน  ศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะในบริบทของ
การประชุมและการสัมมนาทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

ปิดรายวิชา 

261-512  การสัมมนาทางการศึกษา              2(1-2-3) 
             Seminar in Education 
            การสมัมนาเก่ียวกับวิทยสาระทาง
การศึกษาที่ส าคัญ 

ปิดรายวิชา 

262-301 การศึกษาพิเศษ                          2(1-2-3) 
            Special Education 
            ความหมาย ความส าคัญ และรูปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษ ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง การจ าแนกเด็กพิเศษและลักษณะเด็กพิเศษชนิด
ต่าง ๆ การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การ

คงเดิม 
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สอนและการประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาเด็กและจัดท าแผนการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 
262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม             2(1-2-3) 
            Multicultural Education 
            ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรมทั่วไปและ
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ค่านิยมและการพัฒนาค่านิยม 
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน สังคมประกิตและ
จิตวิทยาสังคม  การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

คงเดิม 

262-303 การศึกษาเอกเทศ                        2(1-2-3) 
            Independent Study 
            การศึกษาเอกเทศในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้
การแนะน าของอาจารย์ผู้สอน น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 

ปิดรายวิชา 

262-304  การเรียนรู้ด้วยตนเอง                   2(1-2-3) 
             Self-Directed Learning 
             มโนมติของการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลยุทธ์การ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัด  การเรียนการสอนที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น โครงงาน กิจกรรม
คู่สัญญา ฝึกปฏิบัติ ทดลองใช้เทคนิคและวิธีการที่ผู้เรียน
สนใจ 

คงเดิม 

262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1   3(2-2-5) 
            Learning and Instruction Management I 
          แนวคิด ทฤษฎี เทคนคิ และวิธีการจัดการเรียนรู้ วิธี
สอนแบบต่าง ๆ  รูปแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  การพัฒนารูปแบบ   การเรียนการสอน  
แนวคิด เทคนิค วิธสีอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
วิชาเอก  การบูรณาการเนื้อหา การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม   การจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้   แผนการ
จัดการเรียนรู้   สื่อและนวัตกรรม ในการเรียนรู้  การวัดและ

262-401  การจัดการเรียนรู้และการสอน      2(1-2-3) 
  Learning and Instruction Management 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอนแบบต่างๆ รูปแบบ การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  รูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด เทคนิค 
วิธีสอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  การบูรณาการ
เนื้อหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดท า
โครงการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อและ
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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ประเมินผล และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามวิชาเอก
ร่วมกับสถานศึกษา 
262-402 การจัดการเรียนรู้และการสอน 2     2(1-2-3) 
            Learning and Instructional     
            Management II 
           ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้และการสอน
ตามสาขาวิชา ธรรมชาติ ลักษณะ ทฤษฎีและหลักการสอน
วิชาเฉพาะ การพัฒนามโนมติในสาขาวิชา เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน การท าโครงการสอน แผนการสอนและสื่อ การวัด
และประเมินผล การเตรียมการและการฝึกปฏิบัติตาม
สาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทหรือวิชาเอกคู่ 

262-402  การจัดการเรียนรู้และการสอน 
              เฉพาะสาขา                            2(1-2-3)  
               Learning and Instruction  
               Management in Specific Area 
 ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้และการสอน 
ธรรมชาติ ลักษณะ ทฤษฎีและหลักการสอนเฉพาะสาขา 
การพัฒนากระบวนทัศน์ เทคนิคและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้และสื่อ การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 

262-403 การบริหารจัดการในห้องเรียน         3(2-2-5) 3(2-2-5)  Classroom Management 
 Classroom Management 
            ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสาร
ในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทาง
วิชาการในสถานศึกษา การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา   การจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

260-302 การบริหารจัดการในสถานศึกษา      2(1-2-3) 
   Management in Educational Institution 
            ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารใน
องค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทาง
วิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

262-414  โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครู    2(1-2-3) 
             Science Project for Teachers 
             โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน การประเมินผลโครงงาน และฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้โครงงานในโรงเรียน 
 

คงเดิม 
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262-415  วิทยาศาสตร์ส าหรับครู                2(1-2-3) 
    Science for Teacher 
   วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และแบบเรียน
ตามสาขาวิชาเอก การผลิตและการบ ารุงรักษาสื่อการเรียน
การสอน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

คงเดิม 

262-511 การปฏิบัติการสอนใน 
            สถานศึกษา 1                          6(0-0-36) 
            Professional Internship I 
            การน าหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การเรียนรู้ 
และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

คงเดิม 

262-512 การปฏิบัติการสอนใน 
             สถานศกึษา 2                         6(0-0-36) 
             Professional Internship II 
         การน าหลัการ ทฤษฎี ประสบการณ์การเรียนรู้ และ
ทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

คงเดิม 

263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
            ทางการศกึษา                         3(2-2-5) 
            Educational Technology and  
            Innovation 
            หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางวิชาชีพเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ และการประเมิน
นวัตกรรมเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
 

คงเดิม 
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263-306  การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียน 
             การสอน                                2(1-2-3) 
             Instructional Media Design and  
             Production 
            การวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิตและการใช้
สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนแต่ละ
ระบบ การผลิตสื่อการสอนต้นแบบให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอนสมัยใหม ่

คงเดิม 

263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
            ส าหรับครู                                 2(1-2-3) 
            Information and Communication  
            Technology for Teachers 
             ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ส าหรับครู การใช้ซอฟท์แวร์และ
แหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากระบบเครือข่าย การออกแบบ  
การจัดระบบและการผลิตสื่อการสอน การฝึกอบรมและการ
ให้การศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเป็นฐาน 

คงเดิม 

264-101 การรู้จักตนเองและพัฒนานักเรียน 3(2-2-5) 
              Self Awareness and Student  
              Development                                          
          มโนมติเก่ียวกับตนเองในมุมมองของปรัชญา 
จิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ต้องวิเคราะห์เพ่ือ
การเข้าใจและยอมรับตนเอง การประเมินและพัฒนาตน 
ชีวิตกับปัญหาและการจัดการ การปรับตนให้เข้ากับผู้อ่ืนเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ปรัชญาและหลักการแนะ
แนวกับการพัฒนานักเรียน วิธีการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมและ

264-101 การรู้จักตนเองและพัฒนาผู้เรียน    3(2-2-5) 
               Self Awareness and Student  
                Development                                          
           มโนมติเก่ียวกับตนเองในมุมมองของปรัชญา 
จิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ต้องวิเคราะห์เพ่ือ
การเข้าใจและยอมรับตนเอง การประเมินและพัฒนาตน 
ชีวิตกับปัญหาและการจัดการ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ปรัชญาและหลักการแนะ
แนวกับการพัฒนาผู้เรียน วิธีการให้การปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมและ
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แสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียน  ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดย
การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และน าเสนอผล
การศึกษา 

แสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน   
 

เดิมไม่มี 

264-229  จิตตปัญญาศึกษา                       2(2-0-4) 
             Contemplative Education 
             ค าจ ากัดความ ความส าคัญ การเรียนรู้ท่ีมุง่การ
ตระหนักรู้ การศึกษาเพ่ือความสุข ความสุขภายใน การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่ใคร่ครวญ หลักการและ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกระบวนการ
ในการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญา การ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางปัญญาแก่ผู้เรียน จิตตปัญญาศึกษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

268-202 จิตวิทยาส าหรับครู                       3(2-2-5) 
            Psychology for Teachers 
            ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรบั
ครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอน องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

268-202 จิตวิทยาส าหรับครู                      3(2-2-5) 
       Psychology for Teachers 
 ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับ
ครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอน องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์การจัดการ
เรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

268-230 จิตวิทยาการด ารงชีวิต                 3(3-0-6) 
             Psychology of Daily Life 
             ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา ความหมาย 
ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ 
จรรยาบรรณนักจิตวิทยา พื้นฐานทางชีวภาพแห่งพฤติกรรม 
พัฒนาการของมนุษย์ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ 

คงเดิม 



147 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
เชาวน์ปัญญา อารมณ์และเชาวน์อารมณ์ ความจ าและการ
ลืมการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การน าจิตวิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
268-307 การท างานเป็นทีม                       2(2-0-4) 
           Team Working 
            ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การพัฒนาตน การ
ปรับตัวและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ รูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม เจตคติต่อการท างาน
เป็นทีม  ลักษณะทีมงานที่ดี การแก้ปัญหาในลักษณะการ
ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปิดรายวิชา 

270-410  การคิดเชิงระบบในบริบท 
             ของการศกึษา                           3(2-2-5)  
             Systems Thinking in Education   
             กฎของการคิดเชิงระบบ มโนทัศน์ของการคิดเชิง
ระบบ วงจรการเพิ่มขยาย  วงจรความสมดุล ความล่าช้าใน
ระบบ แม่แบบของระบบ การใช้การคิดเชิงระบบในการ
วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา 

270-410 การคิดเชิงระบบในบริบท 
            ของการศกึษา                            2(1-2-3)        
            Systems Thinking in Education   
            กฎของการคิดเชิงระบบ มโนทัศน์ของการคิดเชิง
ระบบ วงจรการเพิ่มขยาย  วงจรความสมดุล ความล่าช้าใน
ระบบ แม่แบบของระบบ การใช้การคิดเชิงระบบในการ
วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา 

273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน        3(3-0-6) 
            Education and Community  
            Development 
            ชุมชนและหลักการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน 
การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และกรณีศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน        2(1-2-3) 
            Education and Community  
            Development 
            ชุมชนและหลักการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน 
การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และกรณีศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
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276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(3-0-6) 
              Educational Measurement 
              หลักการและเทคนคิการวดัและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟูม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผล
แบบย่อยและแบบรวม การวัดความถนัด การวัดคุณลักษณะ
ผู้เรียน สถิติเชิงบรรยายส าหรับการวัดและประเมินผล การ
ให้ระดับคะแนน และการฝึกปฏิบัติ 

276-201  การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(3-0-6) 
 Educational Measurement and  
            Evaluation 

 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟูม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผล
แบบย่อยและแบบรวม การวัดความถนัด การวัดคุณลักษณะ
ผู้เรียน สถิติเชิงบรรยายส าหรับการวัดและประเมินผล การ
ให้ระดับคะแนน จรรยาบรรณนักวัดผล และการฝึกปฏิบัติ 

276-337 การประเมินคุณภาพการศึกษา       2(2-0-4) 
            Educational Quality Assessment 
           มโนมติเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพ กระบวนการประกัน
คุณภาพ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา แนวคิด และหลักการในการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
และภายนอก บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงาน การประเมิน
ตนเอง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

276-337 การประเมินคุณภาพการศึกษา       2(2-0-4) 
            Educational Quality Assessment 
           มโนมติเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพ กระบวนการประกัน
คุณภาพ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดทางการศึกษา แนวคิดและ
หลักการในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก บทบาท
และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานผฃการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

276-402  การวิจัยทางการศึกษา                  3(3-0-6) 
            Educational Research 
   มโนมติและทฤษฎีที่เก่ียวกับการวิจัย หลักการวิจัย
ทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน การวิจัยและพัฒนา การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาทางการศึกษา การเขียนโครงการวิจัย  การ

คงเดิม 
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เขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย และการฝึก
ปฏิบัติ 

เดิมไม่มี 

277-212 ศิลปะกับความหลากหลาย 
            ทางวัฒนธรรม                            2(1-2-3)  
            Art in a Multicultural Society 

  รูปแบบและเนื้อหาของศิลปะตามความเชื่อ  
ประเพณี และศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

281-231  ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี           2(1-2-3) 
                Unit Leader of Boy Scouts and Girl  
                Guides 
            ประวัต ิความมุง่หมาย ความส าคัญ และ
อุดมการณ์ของการลูกเสือและเนตรนารี ความรู้เบื้องต้น 
คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตร
นารี การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 

คงเดิม 

เดิมไม่มี 

282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพ 
            ในโรงเรียน                                2(2-0-4) 
            School Health Program 
            ปัญหาและแนวโน้มของการจัด การด าเนินงาน 
และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เน้นการบริการสุขภาพ 
การสอนสุขศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการ
บริหารจัดการโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
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ภาคผนวก 7 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 
รศ.ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร์ 

1. หมวด 3 หน้า 15 School health programs ใน
ปัจจุบัน อาจสอนเป็น โครงการสุขภาพในโรงเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive school health 
program) 

2. หมวด 3 หน้า 16 รายวิชา  282-469   
อาชีวอนามัย ควรปรับเป็นวิชาเอกเลือก 

3. หมวด 3 หน้า 16 ปรับรายวิชา 282-104  
เพศศึกษา หรือ 282-105 สุขภาพจิต เป็นวิชาบังคับ
เอก 

4. หมวด 3 หน้า 17 ควรปรับ วิชา 282-108  การ
สาธารณสุขเบื้องต้น เป็นวิชาเอกเลือก 

5. หมวด 3 หน้า 18 ควรปรับ วิชา282-437 การ
วางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา  เป็นวิชาเอก
บังคับ 

6. ภาคผนวก หน้า 88 เพ่ิมเติมชื่อรายวิชา และแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 282-366 การจัดโปรแกรม
สุขภาพในโรงเรียน 

7. ภาคผนวก หน้า97 เพ่ิมเติม ชื่อภาษาไทย วิชาปรสิต
วิทยา 

8. ภาคผนวก หน้า98 เพ่ิมเติม ชื่อภาษาไทย วิชาการ
ให้ค าปรึกษาทางสุขศึกษา 

9. ภาคผนวก หน้า98 เพ่ิมเติม ค าอธิบายรายวิชาวิชา
ความปลอดภัย 

 
 

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะค าอธิบาย
รายวิชาเดิม ครอบคลุมในส่วนของโครงการสุขภาพ

ในโรงเรียนแล้ว 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 



152 
 

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 
ผศ.ดร. สุรีย์พันธุ์  วรพงศธร 

1. เพ่ิมรายวิชาหมวด 3 หน้า 17 การพัฒนาหลักสูตร
สุขศึกษา 

2. เพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 

3. เพ่ิมรายวิชาที่มี พฤติกรรมการสอน หรือ เทคนิค
การสอน 
 
 

4. เพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

5. ภาคผนวกท่ี 1 หน้า 87 รายวิชา 282-109 
พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา เพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชา การประยุกต์ แนวคิด ทฤษฏี ทางสุขศึกษา
ในงานวิจัย 

6. ควรรวมรายวิชา 282-337 ความปลอดภัย กับ 
รายวิชา 282-469 อาชีวอนามัย เป็นรายวิชาใหม่ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 
 

7. ภาคผนวกท่ี 1 หน้า 90 เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
282-360 การปฐมพยาบาล  เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีพ 

8. ภาคผนวกท่ี 1 หน้า 90 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
282-365 การผลิตสื่อทางสุขศึกษา เป็น นวัตกรรม
ทางสุขศึกษา 

 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะสอดแทรกอยู่ใน
รายวิชา 282-109 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา  
282- 101 สุขภาพส่วนบุคคล และรายวิชา282-366 
การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะสอดแทรกอยู่ใน
รายวิชา 282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพใน
โรงเรียน 
 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะเนื้อหาแทรกใน
รายวิชา 276-402 การวิจัยทางการศึกษา  และ
รายวิชา 282-336 การวิจัยทางสุขศึกษาอยู่แล้ว 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะรายวิชา  
282-337 ความปลอดภัย มีเนื้อหารายวิชาเน้นความ
ปลอดภัยทั่วไป ส่วนรายวิชา 282-469 อาชีวอนามัย 
มีเนื้อหารายวิชาเน้นความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตร 
9. ภาคผนวกท่ี 1 หน้า 92 วิชา 282-437 การวางแผน

และประเมินผลทางสุขศึกษา ควรเพิ่มเนื้อหา การ
เขียนโครงการ  

10. ปรับรายวิชา 282-472 เป็นรายวิชาเอกบังคับ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 
รศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์    

1. หมวด 3 หน้า 17 ปรับวิชา 282-108 การ
สาธารณสุขเบื้องต้น เป็นวิชาเอกเลือก 

2. หมวด 3 หน้า 17 วิชาบังคับ ควรเพิ่มวิชาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอนสุขศึกษา 

3. หมวด 3 หน้า 17 วิชา 282-363 อนามัย
สิ่งแวดล้อม ควรเปลี่ยนเป็น สุขภาพสิ่งแวดล้อม 

4. หมวด 3 หน้า 17 รวมรายวิชา 282-101 สุขภาพ
ส่วนบุคคล และ 282-102 สุขภาพครอบครัว เข้า
ด้วยกัน  และปรับเป็น 3 หน่วยกิต 

5. หมวด 3 หน้า 16  282-337  ความปลอดภัย ควร
เป็นวิชาเอกบังคับ 

6. หมวด 3 หน้า 17  282-471  ชื่อวิชาไม่ชัดเจน ควร
เปลี่ยนเป็น ประชากรกับสุขภาพ 

7. หมวด 3 หน้า 16  282-336 การวิจัยส าหรับนักสุข
ศึกษา ควรเปลี่ยนเป็น การวิจัยทางสุขศึกษา 

 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพราะลักษณะรายวิชา

เน้นเนื้อหาไม่เหมือนกัน 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 8 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญา
ตรีเสียใหม่  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15(2)   แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
313(2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2552 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ 
   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกล่าวไว้ใน 
   ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
  "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  "คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "คณบดี" หมายความว่า คณบดีของคณะหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "คณะกรรมการประจ าคณะ" หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "ภาควิชา"  หมายความว่า  ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ี
นักศึกษาศึกษาอยู่ 
  "หน่วยกิตสะสม"  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวิธีดังนี ้
  5.1 การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
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  5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 
   5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
   5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
  5.3 วิธีอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  6.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
  6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
  6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด  และ
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป  มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ 
 ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 9 ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชา
ต่างๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษาในวิชาการ
ด้านนั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
  9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง และภาคการศึกษาท่ีสอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ   
  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มี
จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้    
   9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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   9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30-45 ชั่วโมง  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
   9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืนๆ ใช้เวลา 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
   9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็น
หลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใช้เวลา  2-3  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าท้ังในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
   9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  9.4 คณะอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียน
รายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 
 ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน 
  10.1 ก าหนดวัน เวลา สถานที ่และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนด สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือ ภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะ
ถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
  10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 
หน่วยกิต  ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ  12 ของระเบียบนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.5 ต้อง
ขออนุมัติคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าตามข้อ  10.5 มิฉะนั้นจะ
ถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
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  10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร  มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
  10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ต้องกระท าภายใน  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  ให้มีผลดังนี้ 
   10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน  รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือเมื่อพ้น
ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W 
   10.9.3 เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว นักศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น 
  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
จากคณบดี มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
 ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุก
ภาคการศึกษา     การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะเจ้าของ
รายวิชาจะก าหนด ซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจ
มีได้หลายครั้ง  และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น 
  11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลา
ศึกษาท้ังหมดหรือ ได้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัด
และประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น
เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 
  11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
สัญลักษณ์ 
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   11.3.1การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
     ระดับคะแนน ความหมาย            ค่าระดบัคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
     A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
     B+ ดีมาก (Very  Good) 3.5 
     B ดี (Good)  3.0  
     C+ พอใช้ (Fairly Good)  2.5 
     C ปานกลาง (Fair)  2.0 
     D+ อ่อน (Poor)  1.5 
     D อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
     E ตก (Fail)  0.0 
   11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
     G (Distinction)  หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
     P (Pass)   หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
     F  (Fail)   หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก  
     ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต  และรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตร
ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์  G  P  F  เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
     S  (Satisfactory)    หมายความว่าผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม 
     U  (Unsatisfactory) หมายความว่า  ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจใช้ส าหรับรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืนๆ  มีความหมายดังนี้ 
     I (Incomplete) หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์
ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้
ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์   หรือใช้เมื่อนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้  เมื่อได้
สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน  1 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนด้วย  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
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     W (Withdrawn) หมายความว่า   ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  ตามความในข้อ  10.9.2  หรือข้อ  16.1.2  
แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I อยู่  ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
    R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1   สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา   
    การให้สัญลักษณ์  R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วย
กิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
   11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามความในข้อ 10.5 ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย  แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต่ าสุดที่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  ที่ได้
สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้  
เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00  หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00 
จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
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  11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็น
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน  โดยค านวณ
ผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ  คือ  ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
   11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
   11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง 
ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณ
เป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
  11.10 การทุจริตในการวัดผล 
   เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผู้นั้น
สังกัดอยู่  ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ  และให้คณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษาที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัด พิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพ
เป็นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด  หรือหลายประการ
ได้อีกดังนี้ 
   11.10.1 ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
   11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น 
   11.10.3 ให้ออก 
   11.10.4 ไล่ออก 
  11.11ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะเป็นผู้
พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ  
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 ข้อ  12 สถานภาพนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
  สถานภาพนักศึกษามี  3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ 
  12.1 นักศึกษาปกติ  คือ  นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ่2.00 ขึ้นไป 
  12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 
ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ  นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00  
โดยให้จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
   12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป  จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
   12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 
แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
   12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 
แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
  13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและ
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เก่ียวข้อง  ในการพิจารณาอนุมัติให้ยึด
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
   13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือ
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกต ิ ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   13.1.2 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า  
  13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับการ
เทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา  รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
นักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภท
วิชาหรือสาขาวิชา 
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  13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ รายวิชา
นั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตร
หรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 
 ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ
ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบาง
รายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ  ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน  
  14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วย
กิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมอีก  เว้นแต่
เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  หรือระดับคะแนนเดิม  ต่ ากว่ามาตรฐานที่คณะหรือ
ภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ าอีกได้   และให้นับหน่วยกิ
ตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เก่ียวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
   14.6.1 รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน 
และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวิชาที่จะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชา
ก าหนด โดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
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   14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
   14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
    14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก CS (credits from 
standardized test) 
    14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE 
(credits from  exam) 
    14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงาน
อ่ืน ให้บันทึก  CT (credits from training) 
    14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 
   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนักศึกษา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอน
เข้าศึกษา  และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า   2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถน ามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6  คิดเป็นหน่วยกิตตาม
หลักสูตรใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่ ากว่า 
2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3 การสมัครขอโอนย้าย  ให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนก าหนดวัน
ลงทะเบียนเรียนของ 
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ภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และค าอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย 
 ข้อ 16 การลา 
  16.1 การลาปุวยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งอาจจะ
อนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้ 
   16.1.2 ในกรณีที่ปุวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อน
ผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร    
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว  โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่า
ขาดสอบก็ได้ 
  16.2 การลาพักการศึกษา 
   16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว 
เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณีท่ีปุวย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  และหรือได้รับทุน
ต่างๆ  ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
   16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ 
16.2.4 ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได้รับการ
อนุมัติให้ลาพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
  16.3 ในการลาปุวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปุวย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ด้วย
ทุกครั้ง 
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  16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น วินิจฉัยว่าปุวย 
และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  
  16.5 การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี  ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
  17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
   17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ ์I หรือ R ค้างอยู ่ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่
ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
   17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00   
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย
หนึ่งปีการศึกษา 
   17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา  
    17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
    17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
    17.1.3.3 หลักสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
   17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
   17.1.6 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
   17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
   17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
   17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์  F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
   17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะ
ได้รับปริญญา 
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   17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
   17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
   17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.25 ขึ้นไป  แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 
   17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น  
   17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 
  17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  หรือปริญญาเกียรติ
นิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  17.5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1  แต่ประสงค์จะขอเลื่อนการเสนอชื่อ
เพ่ือรับปริญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจ า
คณะ อาจอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมได้  
 ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
  18.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
  18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา  และ
อธิการบดี 
  18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
   18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเทียบโอน
และรับโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  เว้นแต่เมื่อ
ผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ ากว่ามาตรฐาน    คณะหรือภาควิชา
ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได้  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว  
เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ   
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 



169 
 

 ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
  19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ 
  19.2 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  20.1 ตายหรือลาออก 
  20.2 ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 
  20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกให้พัก 
  20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
  20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสอง
ภาคการศึกษาแรก 
  20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่ 1 
  20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่ 2 
  20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่ 3 
  20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจ านวนปีการศึกษา
ต่อเนื่องกัน  ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่   ส าหรับนักศึกษาท่ีรับโอนให้นับเวลาที่เคย
ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
  20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
  20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าปุวย จนเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใดๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ 
วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    4 พ.ค. 2552 
 

เกษม   สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


