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คูมื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม ่คณะวิทยการสุขภาพและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง ประจ าปีการศึกษา 2565

ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหนิ้สิตไดท้ราบและเขา้ใจ

ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและขอ้มูลทัว่ไปของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

ตลอดจนขอ้ควรปฏิบติัตา่ง ๆ ขณะศึกษาในมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลุง แนวทางท่ีสถาบนัก าหนด ว่ึงไดมี้การรวบรวมและ

ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด

หวงัเป็นอย่างย่ิงว่านิสิตจะไดศึ้กษารายละเอียดของคูมื่อ 

และเกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็ น

แนวทางในการปฏิบติัตนเป็นนิสิตในรัว้ราชาวดีแหง่น้ีตอ่ไป

คณะกรรมการพฒันานิสิต

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
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คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

มหาวิทยาลยัทกัษิณ  วิทยาเขตพทัลุง

อตัลกัษณข์องบณัฑิต

รบัผิดชอบ รอบรู ้สูง้าน มีประสบการณเ์ชิงปฏิบติั

ค่ำนิยมร่วม

คิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์มุง่ม ัน่ผลสมัฤทธ์ิ มีจิตอาสา น าพาสงัคม

Creativity, Result focus, Service mind, Social responsibility (CRS2)



คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เ ร่ิมด า เ นินการ

เตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิด

ด าเนินการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์

ในปีการศึกษา 2542 ภายใตช่ื้อหน่วยงาน “โครงกำรจดัตัง้คณะ

วิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิต

บณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ร่วมกบัวิทยาลยัการสาธารณสุข

สิรินธร จงัหวดัตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึง

ไดร้ับอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ใหเ้ป็นหน่วยงานใหมร่ะดบั

คณะฯ ตัง้แตว่นัท่ี 2 สิงหาคม 2546 และไดเ้ปิดสอนในหลกัสูตร

ต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยัและหลกัสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามล าดบั

รวมทัง้การผลิตมหาบณัฑิต หลกัสูตร วท.ม. การจดัการระบบสุขภาพ 

และในภาคตน้ปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนใน

หลกัสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

ประวติัคณะวิทยำกำร

สุขภำพและกำรกีฬำ
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ขอ้มลูทัว่ไปของคณะ

ปรชัญำ

ปัญญา จริยธรรม น าทกัษะปฏิบติั พฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

วิสยัทศัน์

เป็นคณะระดบัแนวหนา้ดา้นนวตักรรมสงัคมทางสุขภาพและการกีฬาภายในปี 

2568

อตัลกัษณข์องบณัฑิต

รบัผิดชอบ รอบรู ้สูง้าน มีประสบการณเ์ชิงปฏิบติั

ค่ำนิยมร่วม

คิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์มุง่ม ัน่ผลสมัฤทธ์ิ มีจิตอาสา น าพาสงัคม

Creativity, Result focus, Service mind, Social responsibility (CRS2)
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พนัธกิจ

1. จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาก าลงัคน ท่ีมีสมรรถนะตามศาสตร์เฉพาะ และ
ดา้นวตักรรมสงัคม / ผูป้ระกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Produce 
manpower equipping with professional competency and core 
competency of social innovation / enterprenuer in health and 
sports science (M)

2. บริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดนวตักรรมสังคมและการร่วมพฒันา
ผูป้ระกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Provide academic services 
to transfer social innovation and co-create entrepreneur in 
health and sports science (A)

3. วิจยัแบบมุง่เป้าควบคูก่บัวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรมสังคม/ผูป้ระกอบการ
ทางสุขภาพและการกีฬา Conduct targeted research as well as 
research on social innovation/entrepreneur in health and sport 
science (R)

4. พฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
Improve management system and mechanism aiming to 
performance excellence (E)
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สีและดอกไมป้ระจ ำคณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ

สี คือ สีชมพูบานเย็น

ดอกไม ้คือ ดอกราชาวดี

ควำมหมำยของดอกรำชำวดี

ชอ่สีขาว  บง่บอกถึงความเป็นหน่ึงเดียว 

ดอกสีขาวเล็กๆ กล่ินหอม 

บง่บอกถึงบณัฑิตแตล่ะคนท่ีกระจายกนั

ท าหนา้ท่ีสรา้งประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติอยา่งมีคุณธรรม
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โครงสรำ้งองคก์ร
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โครงสรำ้งกำรบริหำร
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อาจารย ์ดร.สุกาญจนา ก าลงัมาก

ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิตและ

การบริหารงานบุคคล

แนะน ำผูบ้ริหำร

อาจารย ์ดร.วลัลภา เชยบวัแกว้

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

อาจารยบุ์ญเรือง ขาวนวล

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ

อาจารย ์ดร.สุภาพร เมฆสวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาก าลงัคน

อาจารย ์ดร.สุปานดี มณีโลกย์

ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายส่ือสารและการตลาด
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หลกัสตูรท่ีเปิดสอน

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

วท.บ.อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

วท.บ.วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

พท.บ.การแพทยแ์ผนไทย

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
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บุคลำกรสำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร์

อาจารยช์ไมพร ทองเพชร

ประธานสาขาวิชา

อาจารยพิ์ริยะลกัษณ ์ เพชรหว้ยลึก อาจารย ์ดร.วลัลภ ดิษสุวรรณ์

ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง รศ.ดร.ปุญญพฒัน์ ไชยเมล์
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บุคลำกรสำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร์

อาจารย ์ดร.ตัม้ บุญรอด อาจายป์ัทมา รักเก้ือ

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช อาจายเ์สาวนีย ์โปษกะบุตร

อาจารยวิ์ชชาดา สิมลาอาจารยสุ์ตตมา สุวรรณมณี
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บุคลำกรสำขำวิชำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั

อาจารย ์ดร.ธิติมา ณ สงขลา

ประธานสาขาวิชา

รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

อาจารยสุ์ธีร์ อินทร์รักษาอาจารยธ์นาวตัน์ รักกมล

อาจารย ์ดร.วนัเพ็ญ ทองสุขอาจารยธ์นวรรณ บวัเจริญ
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บุคลำกรสำขำวิชำวิทยำศำสตรก์ำรกีฬำ

อาจารยดุ์สิต พรหมออ่น

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ช านาญ ชินสีห์ อาจารย ์ดร.วิทยา เหมพนัธ์

อาจารยก์ฤตยา เพชรจนัทร์
อาจารย ์ดร.เพ็ญพกัต ์หนูผุด

อาจารยธ์ราภรณ ์สุนทร
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บุคลำกรสำขำวิชำกำรแพทยแ์ผนไทย

ดร.ยมล พิทกัษ์ภาวศุทธิ

ประธานสาขาวิชา

อาจารยปิ์ยะนุช สุวรรณรัตน์ อาจารยช์วนชม ขุนเอียด

อาจารยศิ์ริรัตน์ ศรีรักษา รศ.ดร.กุสุมาลย ์นอ้ยผา
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บุคลำกรสำขำวิชำกำรแพทยแ์ผนไทย

อาจารย ์ดร.พิรุณรัตน์ แซล้ิ่ม อาจารย ์ดร.นิดา นุย้เด็น

อาจารย ์ดร.สุพตัรา พรหมอินทร์ อาจารย ์ดร.ศรสวรรค ์คงภกัดี
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แนะน ำบุคลำกรส ำนกังำนคณะ

นางสาววิภาวรรณ ออ่นประเสริฐ

หวัหนา้ส านักงาน

นางสาวสุกลกาญจน์ กรรณราย

เจา้หนา้ที่ บริหารงาน

นายขจรศกัด์ิ เพ็ชรรัตน์

นักวิชาการ ช านาญการ

นางขวญัตา เพ็ชรรัตน์

เจา้หนา้ที่ ธุรการ

นางจุไรรัตน์ เลาแกว้หนู

นักวิชาการพสัดุ
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นางเสาวลกัษณ ์ขาวเมือง

เจา้หนา้ที่ บริหารงาน

แนะน ำบุคลำกรส ำนกังำนคณะ

นางสาวขวญัใจ ณ ไพรี

เจา้หนา้ที่ บริหารงาน

นางสาวอรณี ศรียา

นักวิทยาศาสตร์

นายวิทวสั หมาดอี

นักวิทยาศาสตร์

นางสิรินทร ทองตง้

นักวิชาการ

นางสาวอาทิตยา จนัทระ

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีบริการ
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นายสมศกัด์ิ เสง้นุย้

เจา้หนา้ที่ บริหารงาน

แนะน ำบุคลำกรส ำนกังำนคณะ

นางสาววรินทร์ทิพย ์ชูชว่ย

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอรนุช อิสระ

นักวิชาการ

นายติณณ สุวรรณคีรี

นักวิทยาศาสตร์
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนิสิตชุดพิธีกำร
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนิสิตชุดนิสิต
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนิสิตชุดพละ

-21-



ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำของนิสิต

ปฏิทินกำรศึกษำ ระดบัปริญญำตรี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ระบบงำนทะเบียนนิสิต 

มหำวิทยำลยัทกัษิณ

กองทุนเงินใหกู้ยื้มเพ่ือกำรศึกษำ

วิทยำเขตพทัลุง (กยศ.)

ฝ่ำยกิจกำรนิสิต

มหำวิทยำลยัทกัษิณ  วิทยำเขตพทัลุง
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ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำของนิสิต

ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัทกัษิณ

ว่ำดว้ยวินยันิสิต
ขอ้บงัคบัและระเบียบต่ำง ๆ 

ระบบหลกัสตูรพฒันำ

นิสิตนอกชัน้เรียน
TSU MOOC

หอพกันิสิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลุง
ระบบสารสนเทศส าหรบัผูป้กครอง
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ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำของนิสิต

Website มหำวิทยำลยัทกัษิณ We TSU มหำวิทยำลยัทกัษิณ

เพจคณะวิทยกำรสุขภำพ

และกำรกีฬำ

Website คณะวิทยำกำรสุขภำพ

และกำรกีฬำ
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คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลุง 222 ม.2 ต าบลบา้นพรา้ว 

อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง

โทรศพัท ์074-609613


