
อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตร: สังคมศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานสาธารณสุขเพื่อการ
ปฏิบัติงานสุขภาพข้ามวัฒนธรรม” รุ่นที ่1 

 
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความตระหนักปัญหา

สุขภาพของประชากรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงชีวการแพทย์ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ชีวสังคมวัฒนธรรมกับการด ารงชีวิตของประชากร ในทุกระดับตั้งแต่ ปัจเจกชน ครัวเรือน ชุมชน ประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาโรคประจ าถิ่น 
และโรคอุบัติใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร วิถีชีวิตของผู้คนในมิติที่หลากหลายต่อการ
รับมือปัญหาสุขภาพในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน  

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีส่วนส าคัญในการสร้างการเข้าความเข้าใจปัญหาสุขภาพ  
การมีส่วนร่วมในช่วยเหลือสังคมเชิงบูรณาการ การสร้างข้อถกคิดเชิงสหวิชาการ และการแสดงออกความรับ
ผิดต่อสังคม ผ่านกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสุขภาพ ระบาดการแพทย์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
ปัญหาสุขภาพที่หลากหลาย การวิเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนานโยบายสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 
(SDGs) ให้ส าเร็จก่อนปี พ.ศ. 2573 ดังนั้น สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบูรณาการงานวิจัยของคณาจารย์ ประจ าสาขาวิชาฯ ร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาที่แตกต่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกั บงานสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป                  
ด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา และส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ครั้งนี้ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้พัฒนาหลักสูตร
ขึ้นเพ่ือ ทบทวนทักษะ (re-skill)  เพ่ิมพูนทักษะ (up-skill) สร้างทักษะใหม่ ๆ (new skill) ให้กับสังคม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะในการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพ                 
โรคระบาด ผ่านกระบวนการวิจัย และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพ
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ซึ่งมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ผ่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องเชิง                  
สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ อีกทั้งการอบรมครั้งนี้จะมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรม 
เพ่ือผลิตงานวิชาการด้านสุขภาพผ่านกระบวนการวิจัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือ ทบทวนทักษะ เพ่ิมพูนทักษะ และสร้างทักษะใหม่ ด้านการวิจัยสังคมศาสตร์สุขภาพ               
ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรประกาศนียบัตร: สังคมศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานสาธารณสุขเพ่ือ
การปฏิบัติงานสุขภาพข้ามวัฒนธรรม" ให้กับบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วใจ เพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรระยะสั้นจ านวน 20 ชั่วโมง 



 2.2 เพ่ือ บูรณาการความรู้เชิงสหวิชาชีพ ทั้งด้านชีวการแพทย์ และชีวสังคมวัฒนธรรม เน้นการท า
ความเข้าใจปัญหาสุขภาพในมิติท่ีหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรรมส าหรับผู้สนใจ  
 2.3 เพ่ือ พัฒนารูปแบบการน างานวิจัย ด้านสุขภาวะ เน้นโรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อ ส าหรับการน า
การปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันสู่การสร้างความเข้าใจ ด้าน โรคติดต่อ การดูแลความเจ็บป่วย วัฒนธรรม
สุขภาพ และการพัฒนางานสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3. หลักสูตรการอบรม 
 หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 
 3.1 การวิจัยสังคมศาสตร์สุขภาพประยุกต์: การท างานด้านสาธารณสุขหลังโรคระบาด (3 ชั่วโมง) 
 3.2 อัพเดทเครื่องมือเชิงปริมาณและคุณภาพในงานวิจัยระบบสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
 3.3 การทบทวนและสร้างข้อถกเถียงว่าด้วยโรคในงานประวัติศาสตร์สุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
 3.4 ประสบการณ์การปฏิบัติการระบาดวิทยาข้ามวัฒนธรรมและสุขภาวะโลก (3 ชั่วโมง) 
 3.5 (อบรมปฏิบัติการ) การออกแบบวิจัย การพัฒนาหัวข้อวิจัย วิธวีิทยาวิจัยสังคมศาสตร์สุขภาพการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยขั้นสูง และผลงานสร้างสรรค์ส าหรับงานสาธารณสุข (8 ชั่วโมง) 
    
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 จ านวน  20 ชั่วโมง ดังนี ้
 หัวข้อ 3.1-3.2  จัดอบรมวันที่ 6 มีนาคม 2564 
 หัวข้อ 3.3-3.4  จัดอบรมวันที่ 7 มีนาคม 2564 
 หัวข้อ 3.5  จัดอบรมวันที่ 13-14  มีนาคม 2564 
 
 *** ผู้เข้าอบรมทีจ่ะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จะต้องเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 5 หลักสูตรข้างต้น 
 
5. สถานที่ฝึกอบรม  
 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
วิทยาเขตปัตตานี 
 
6. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   
 35 คน 
 
7. หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร 
 บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



8. ค่าลงทะเบียน 
 คนละ 4,000 บาท 

 ค่าลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
8.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 8.2 อาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ 
 8.3 อาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อ 
 8.4 ประกาศนียบัตร 
 
9. การรับสมัครและการช าระเงิน 
 9.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ huso.pn.psu.ac.th  
 9.2 ช าระค่าลงทะเบียนที่ บัญชีเลขที่ 704-277401-5 ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ฯ(หน่วยบริการ
       วิชาการและบ่มเพาะอาชีพ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  
       หมดเขตรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
 9.3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ huso.acadservice@gmail.com  
 
*****  - ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจะได้รับในวันจัดอบรม 
      - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้ารับการอบรม                 
จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรม  

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท าตามข้อ 9.1 – 9.3 
 
10. ผู้ดูแลหลักสูตร 
 อาจารย์ปิง วิชัยดิษฐ  
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
 หน่วยบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 โทรศัพท์ 095-0242664, 0 7333 1304  
 โทรสาร 0 7331 2232  
 E-mail: huso.acadservice@gmail.com 
 Facebook Page: HUSO PSU - Faculty of Humanities and Social Sciences 
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