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1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor  of  Science Program in Public  Health 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 
    Bachelor  of  Science(Public Health) 
 ช่ือยอ่   วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
    B.Sc. (Public Health) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต วชิาเอกสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เป็นหลกัสูตรสหวทิยาการท่ีบูรณาการศาสตร์ทางดา้นสุขศึกษา  ชีววทิยา  เคมีและส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั   
มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานพฒันาสาธารณสุข
ระดบัชุมชม 
 4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีประกอบดว้ยลกัษณะต่อไปน้ี 
  4.2.1  มีความเป็นเอนกประสงคส์ามารถปฏิบติังานบริการสาธารณสุขและสนบัสนุนการพฒันา
สาธารณสุขของชุมชนได ้
   4.2.2  พฒันาสาธารณสุขของชุมชนได ้มีความสามารถในการบริหารงานพฒันาสาธารณสุขได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.2.3  สามารถบริหารจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อการพฒันาสาธารณสุขได ้
   4.2.4 สามารถใหบ้ริการทางวิชาการสาธารณสุขได ้
   4.2.5 มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม   จริยธรรม   วจิารณญาณ    และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังานพฒันาสาธารณสุขระดบัชุมชน   สามารถด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางสุขภาพ   และเป็น 
พลเมืองท่ีดีของชาติ 
        4.2.6  สามารถพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 6.2 เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการรับนกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใชร้ะบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์ การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต     
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง                
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ    
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า    
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบ  
ทวภิาค 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่ในดุลพินิจ     
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
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11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร            
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทาง
วชิาการ 

1. นางอุมาพร  ฉตัรวโิรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
ศษ.ม. (การส่งเสริม
สุขภาพ) 
ปริญญาตรี 
ป.พย.(พยาบาลศาสตร์) 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1. การตั้งครรภ์
และการคลอด 
2. โรคเด็กและการ
ป้องกนั 

2. นางสาวมณัฑนา  
               จริยรัตน์ไพศาล 

ปริญญาโท 
คม. (สุขศึกษา) 
ปริญญาตรี 
คบ.(สุขศึกษา) 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1. สุขภาพผูสู้งอาย ุ
2. สุขภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.  นายวรวุฒิ ตน้บุญฤทธิ ปริญญาตรี 
M.B. B.S.(Bachlor of 
Medicine and Bachlor of 
Surgery) 

อาจารย ์  

4.  นางธญัญลกัษณ์ สวา่งเนตร ปริญญาโท 
ค.ม. (จิตวทิยาการศึกษา
และแนะแนว) 
ปริญญาตรี 
พ.บ. พยาบาลศาสตร์ 

อาจารย ์  
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทาง
วชิาการ 

5. นางสาวสุดารัตน์ ศิริพงษ ์ ปริญญาโท 
พย.ม. (การพยาบาลจิตเวช) 
ปริญญาตรี 
ป.พย. (พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง) 
 

อาจารย ์  

 
 12.2 อาจารยพ์ิเศษ  
ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทาง
วชิาการ 

1. นายชยัภูษิต  กาจธญักิจ 
 
 
 

ปริญญโท 
ส.ม. (สาธารณสุข) 
ปริญญาตรี 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  

 
13. จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 
 

 
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 
ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

35 35 
35 

35 
35 
35 

35 
35 
35 
35 

35 
35 
35 
35 

รวม 35 70 105 140 140 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ   

ส าเร็จการศึกษา 
35 35 35 35 35 
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14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

14.1 อาคารสถานท่ี 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการ
เพิม่ 

1. 
2. 
 

 

หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 
หอ้งโปรแกรมวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 

1 
 
1 

- 
 
- 

 
        14.2 อุปกรณ์การสอน 

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

ทีม่ีอยู่แล้ว 
จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 เคร่ืองเล่นวีดีโอ 2 - 
2 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 2 - 
3 เคร่ืองฉายสไลด ์ 2 - 
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 5 
5 หุ่นจ าลองแสดงโครงสร้างมนุษย ์ 1 1 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ทีม่ีอยู่แล้ว 

จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

6 หุ่นจ าลองกลา้มเน้ืออวยัวะภายใน 1 1 
7 หุ่นจ าลองหวัใจ 1 - 
8 หุ่นร่างกายมนุษยส์ามารถถอดช้ินส่วน

ต่างๆได ้ 20  ชั้น 
1 - 

9 หุ่นสาธิตการผายปอดและหวัใจ 1 1 
10 หุ่นแบ่งตวัของเซลล ์ 1 - 
11 เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 5 5 
12 หุ่นจ าลองบาดแผล 2   - 

13 ตูโ้ชวหุ่์นมนุษยค์ร่ึงตวั 1 - 
14.  โปรเจคเตอร์ - 2 
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15.  ห้องสมุด  เอกสาร  ต าราเรียน 

รายการเอกสารประจ าโปรแกรมวชิา     132  เร่ือง  
เอกสารงานวจิยั          65  เร่ือง 
ส่ือการสอน   สไลดแ์ละเสียง        60  เร่ือง 
ส่ือการสอน    เทปและเสียง       37  เร่ือง 

 
16. งบประมาณ (คิดตามค่าเฉล่ียต่อหวั  8,000 บาท) 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 35 70 105 140 140 
งบประมาณ 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

  
17. หลกัสูตร 

                17.1 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต 

                17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐาน                                 

หลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
2    หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
75 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  120  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต 
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                17.3 รายวชิา 

17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     34  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดในภาคผนวก) 

17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ      100 หน่วยกิต 
17.3.2.1 วชิาแกนวทิยาศาสตร์    18 หน่วยกิต 

   4021101         หลกัเคมี     4 (3-3-7)  
   4031101         หลกัชีววทิยา       4 (3-3-7) 
   4011301         หลกัฟิสิกส์     4 (3-3-7)  
  4091401          แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1  3(3-0-7)  

     4002251     ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์   3(3-0-6)  
  17.3.2.2 วชิาเอก      75 หน่วยกิต 
      บงัคบัเรียน                              69  หน่วยกิต 

        4022301    เคมีอินทรีย1์     4(3-3-7) 
        4022501    ชีวเคมี 1     4(3-3-7) 

       4071301   กายวภิาคและสรีรวทิยา 1    2(2-1-4) 
        4071302 กายวภิาคและสรีรวทิยา 2    2(2-1-4) 
        4071202   การสาธารณสุข     3(3-0- 6) 
        4072203    อาชีวอนามยั      2(1-1-2) 
        4073303   เภสัชสาธารณสุข                          2(2-1-4) 
        4072204   จุลชีววทิยาพื้นฐาน     2(1-2-3) 
       4072205 ปรสิตสาธารณสุข    2(1-2-3) 
       4072501 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม    2(1-1-2) 
       4072101 สุขศึกษาและการประชาสัมพนัธ์   2(1-1-2) 
       4073305 อนามยัแม่และเด็ก                               2(1-2-3) 
       4073206 ระบาดวทิยา     3(1-2-3) 
       4072401 ชุมชน เครือข่าย และการดูแลสุขภาพ   2(1-1-2) 
       4072502 การป้องกนัและควบคุมโรค                        2(1-1-2) 
        4073306 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้      2(2-1-4) 
       4074207 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข                2(0-3-1) 
       4073901 ระเบียบวธีิวจิยัทางสาธารณสุข   2(1-1-2) 
       4074208 อนามยัชุมชน                              3(1-2-3) 
       4072403        การส่งเสริมสุขภาพ 1    2(1-1-2) 
       4072405      การส่งเสริมสุขภาพ 2    2(1-1-2) 
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     4073902 สถิติสาธารณสุข                   2(1-1-2) 

       4074903 สัมมนาสาธารณสุข    2(0-3-1) 
       4073501         ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์  3(1-2-3) 

     4071308      การแพทยท์างเลือก    3(1-2-3) 
       4074215 การบริหารงานสาธารณสุข    2(2-0-4) 
       4074404    พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข   2(2-0-4) 
       4074210 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบ้ืองตน้    2(1-1-2) 
       4074209 ทนัตสาธารณสุข      2(1-1-2) 

     4074201   กฏหมายสาธารณสุข นิติเวชวทิยา                            2(1-1-2) 
                                        และจริยธรรมวชิาชีพ 

        เลือก  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่            6  หน่วยกิต 
       4071601         สารสนเทศทางสุขภาพ    2(1-1-2) 

     4073211 สังคมวทิยาสาธารณสุข    2(1-1-2)  
           4071102        เพศศึกษา     2(2-0-4) 
        4072402        สุขภาพจิตชุมชน     2(2-0-4) 
       4072503        การจดัหาน ้าสะอาดและการก าจดัของเสีย  2(1-1-2) 
        4072307        การดูแลเด็กและผูสู้งอายุ    2(1-1-2) 
       4073309        การเล้ียงดูเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย  2(1-1-2) 
       4072103        การวดัและประเมินผลภาวะสุขภาพ  2(1-1-2) 
          4072602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   2(1-1-2) 

     4073701 โภชนาการสาธารณสุข     2(1-1-2) 
17.3.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
     4074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  2(90) 
      4074802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุข   5(450) 
17.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืน ๆ โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
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17.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1  ภาคเรียนที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 5 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

4031101 หลกัชีววทิยา 4 
4071301 กายวภิาคและสรีรวทิยา1 2 
4071202 การสาธารณสุข 3 

 รวม 21 

 
                  

ปีที ่1  ภาคเรียนที ่ 2 
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  2 
4021101 หลกัเคมี 4 
4071302 กายวภิาคและสรีรวทิยา 2 2 
4074404 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 2 
4072204 จุลชีววทิยาพื้นฐาน 2 

 รวม 20 
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง  อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 
ปิดภาคฤดูร้อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  2  เดือน (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
4022301 เคมีอินทรีย ์1 4 
4072401 ชุมชน เครือข่าย และการดูแลสุขภาพ 2 
4073303 เภสัชสาธารณสุข 2 
4072403 การส่งเสริมสุขภาพ 2 
4072205 ปรสิตสาธารณสุข 2 

 รวม 20 

 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2 
 หมวดวชิา  การศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3 
4011301 หลกัฟิสิกส์ 4 
4072405 การส่งเสริมสุขภาพ 2 2 
4071308 การแพทยท์างเลือก 3 
4071304 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 2 
4074208 อนามยัชุมชน 3 

 รวม 21 
 
 

 
 
 
 
 

ปิดภาคฤดูร้อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  2  เดือน (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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ปีที่3  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4073501 ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุข 3 
4022301 ชีวเคมี 1  4 
4072502 การป้องกนัและควบคุมโรค 2 
4072501 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 2 
4073902 สถิติสาธารณสุข 2 
4073901 ระเบียบวธีิวจิยัทางสาธารณสุข 2 
4074210 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบ้ืองตน้ 2 
4072203 อาชีวอนามยั 2 

 รวม 19 

 
ปีที่3  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4073206 ระบาดวทิยา 3 
4073307 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 
4072101 สุขศึกษาและการประชาสัมพนัธ์ 2 
4074209 ทนัตสาธารณสุข 2 
4073305 อนามยัแม่และเด็ก 2 
 วชิาเน้ือหา (เลือก) 6 

 รวม 20 
ปิดภาคฤดูร้อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  2  เดือน (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4074801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90) 
4074903 สัมมนาสาธารณสุข 2 
4074215 การบริหารงานสาธารณสุข  2 
4074201 กฏหมายสาธารณสุข นิติเวชวทิยา และจริยธรรมวชิาชีพ 2 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 6 

 รวม 14 



 12 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4074802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุข 5(450) 

 รวม 5 
 
17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                                           3(3–0-6) 
    English for Sciences   
   อ่านขอ้ความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวทิยาศาสตร์ และให ้ 
   เขียนขอ้ความ บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
 
4011101 หลกัฟิสิกส์        4(3-3-7) 

Principles  of  Physics 
ศึกษาระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั  ปริมาณ 

สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ
นิวตนั  โมเมนตมั  งาน  ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน   

ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า  สมบติัของสสาร  โครงสร้างอะตอม  สาร
กมัมนัตรังสี  กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั  

            โดยมีปฏิบติัการทดลองในเน้ือหา การวดัและเคร่ืองมือการวดั เวกเตอร์และสมดุล 
กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั แรงโมเมนตมั เคร่ืองกลอยา่งง่าย ไฟฟ้า แม่เหล็ก คล่ืนความร้อน 
และสมบติัของสาร 

 
4021101 หลกัเคมี         4(3-3-7) 

Principles of Chemistry                                                                                   
ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้ 

สมบติัของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด ์       
อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย ์สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการเคมี  
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
เคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อตัราการ 
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เกิดปฏิกิริยา  สมดุลเคมี ค่า pH ค่า คงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส และความ
แตกต่างของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์ สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญัสมบติั
ของสารชีวโมเลกุล สารประกอบโคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
 

4022301 เคมีอนิทรีย์ 1               4(3-3- 7) 
Organic Chemistry 1 

ศึกษาการจ าแนก การเรียกช่ือสารอินทรีย ์พนัธะในโมเลกุลอินทรีย ์สเตริโอเคมี 
โครงสร้าง ความวอ่งไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรียเ์คมี การเตรียมสารอินทรีย ์
ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการแทนท่ีดว้ยนิวคลีโอไฟล ์ 
  ฝึกปฏิบติัการ เก่ียวกบัการท าสารใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกสารผสม การวเิคราะห์  ธาตุ
องคป์ระกอบในสารอินทรีย ์ทดสอบหมู่ฟังกช์นั  การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์ ปฏิกิริยา
ชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรีย ์

 
4022501 ชีวเคมี  1        4(3-3-7) 

Biochemistry  1 
ศึกษาความส าคญัของบฟัเฟอร์ในส่ิงมีชีวติ เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้

บริสุทธ์ิโดยวธีิต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน   การกรอง  วธีิโครมาโทกราฟี   การเคล่ือนยา้ยสู่
ขั้วไฟฟ้า (electrophoresis) การหมุนเหวีย่ง (centrifugation) ศึกษาองคป์ระกอบของเซลล์
โครงสร้าง สมบติัทางเคมี หนา้ท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน   เอนไซม ์
กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วติามิน เกลือแร่ 

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าใหชี้วโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบติัทาง เคมี
ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม ์  กรดนิวคลีอิก และวติามินบางชนิดและเกลือแร่ 

 
4031101 หลกัชีววทิยา                            4(3-3-7) 

Principles of  Biology 
ศึกษาหลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ เซลล์

และเน้ือเยื่อ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต 
   การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
                 ฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การศึกษาเซลล ์ และเน้ือเยือ่ 

พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ การสืบพนัธ์ุ และการเจริญเติบโต การส ารวจและการเก็บรักษา
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ การศึกษาระบบนิเวศ 
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4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  1                                                       3(3–0–6) 

Calculus  and  Analytic  Geometry 1 
ศึกษาเก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์บนระนาบวา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลมและภาคตดั

กรวย  ลิมิตของฟังกช์นั ฟังชนัต่อเน่ือง อนุพนัธ์  การหาอนุพนัธ์ของฟังชนั   พีชคณิต 
ฟังกช์นัอดิสัย การประยกุตอ์นุพนัธ์และอินทิกรัล 

 
4071102 เพศศึกษา                     2(2-0-4) 
  Sex Education 
   ศึกษาลกัษณะและความหมายของเพศ  ความรู้เร่ืองเพศ    การเจริญเติบโตและ 
  พฒันาการทางเพศ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ  ความเช่ือและเขา้ใจผดิเก่ียวกบัเร่ือง 
  เพศ  ความผดิปกติทางเพศ  โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์    การวางแผนชีวติ   ปัญหา 
  เก่ียวกบัเพศ  การสอนเพศศึกษา   จิตเวชศาสตร์กบัเพศศึกษา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  หลกัและแนวคิดเก่ียวกบัการสอนเพศศึกษา 
 
4071202 การสาธารณสุข                                  3(3-0-6) 
  Introduction to Public Health 

ศึกษาประวติัและควมส าคญัของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทยและนวกรรมสาธารณสุข นโยบายการ
แกปั้ญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนั แผนพฒันาสาธารณสุขของ
ประเทศ การวางแผนและประเมินผลทางสาธารณสุข 
 

4071301 กายวภิาคและสรีรวิทยา  1                              2(2-1-4) 
  Anatomy and Physiology  

ศึกษาความหมาย    ความส าคญัของวชิากายวภิาคและสรีรวทิยา    ความรู้ 
เบ้ืองตน้และค าศพัทท์างกายวภิาคศาสตร์และสรีรศาสตร์  โครงสร้างร่างกายมนุษยรู์ปร่าง  
ลกัษณะ  ต าแหน่ง   
 

4071302 กายวภิาคและสรีรวิทยา  2                                2(2-1-4) 
  Anatomy and Physiology  

ศึกษาหนา้ท่ีการงานของอวยัวะในระบบโครงร่าง   ระบบกลา้มเน้ือ  ระบบ
ประสาท  ระบบหายใจ  ระบบการไหลเวยีนโลหิตและน ้าเหลือง  ระบบยอ่ยอาหาร  ระบบ  
ขบัถ่าย  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพนัธ์ุ  ความสัมพนัธ์ในแต่ละระบบของ  ร่างกาย 
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4071601 สารสนเทศทางสุขภาพ                  2(1-1-2) 
  Information in Health 

ศึกษาระบบและสารสนเทศ   แนวทางการศึกษาคน้ควา้สารสนเทศทางสุขภาพ 
แหล่งสารสนเทศ   การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ    แนวโนม้ของระบบสารสนเทศ
ทางสุขภาพและฝึกคน้หาขอ้มูล หลกัปฏิบติั แนวคิด  กระบวนการและส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ี
ทนัสมยั  ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างใหเ้กิดทกัษะ  น าไปทดลองใชแ้ละประเมินผล 

 
4072101 สุขศึกษาและการประชาสัมพนัธ์                2(1-1-2) 
  Health  Education  and  Principle  of  Public  Relations 

ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลกัของสุขศึกษา กลวธีิทางสุขศึกษา 
กระบวนการวางแผน และการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ประเภทและความส าคญั
ของส่ือสุขศึกษา การผลิต การใช ้และการบ ารุงรักษาส่ือสุขศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบติัจดั
กิจกรรมสุขศึกษา  การน าเอาหลกัการส่ือความหมาย  และการประชา-สัมพนัธ์  มาประยกุต์
ในงานสาธารณสุข  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลและชุมชน  รวมทั้งการวางแผน
ประชาสัมพนัธ์ 

 
4072103 การวดัและประเมินภาวะสุขภาพ                 2(1-1-2) 
  Measurement and Evaluation in Health 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  หลกัและวธีิการวดัและประเมินภาวะสุขภาพการ
วดัการเจริญเติบโต การวดัพฒันาการเด็ก การวดัภาวะโภชนาการ การตรวจร่างกายเด็ก   
การใชเ้คร่ืองมือในการวดัภาวะสุขภาพชนิดต่าง ๆ    การประเมินผลการวดัภาวะสุขภาพ 

 
4071308 การแพทย์ทางเลอืก                  3(1-2-3) 
  Alternative Medicine 

 ศึกษาเก่ียวกบัปรัชญาการรักษาโรค การบ าบดัรักษา ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงัของการ
รักษาโดยแพทยท์างเลือกอนัไดแ้ก่ การแพทยพ์ื้นบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแพทยแ์ผน
ไทย สมุนไพร สุคนธบ าบดั วารีบ าบดั อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม ชีวจิต แมคโคร
ไบโอติค การนวดเพื่อสุขภาพแบบต่าง ๆ การฝังเขม็ ชีกง โยคะ ร าไทเก็ก การท าสมาธิ และ
โรคท่ีเหมาะสมกบัการรักษาแบบแพทยท์างเลือก   
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4072203 อาชีวอนามัย                   2(1-1-2) 
  Occupational Health 
   ศึกษาความหมาย และความส าคญัของอาชีวอนามยั  โรคท่ีเกิดจากการ 
   ประกอบอาชีพ  อุบติัภยัอนัเกิดจากการประกอบอาชีพ  หลกัทัว่ไปในการควบคุมการ 
   ป้องกนัโรค  การสุขาภิบาลโรงงาน  หน่วยงานราชการ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
   งานดา้น อาชีวอนามยั  การด าเนินงานของโครงการอาชีวอนามยั 

 
4072204 จุลชีววทิยาพืน้ฐาน       2(1-2-3) 
  Fundamental  Microbiology 

ศึกษาชนิด  รูปร่างลกัษณะของจุลินทรียช์นิดต่างๆ  การติดต่อ  การเกิดโรคโดย
เนน้เฉพาะเช้ือท่ีสามารถพบไดบ้่อย ๆ  การป้องกนัการระบาดของเช้ือโรควทิยาภูมิคุม้กนั  
และการฝึกปฏิบติัการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย ์

 
4072205 ปรสิตสาธารณสุข                  2(1-2-3) 
  Parasitology for Public Health 

ศึกษารูปร่างลกัษณะ วงจรชีวิต ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรสิตกบัคน ระบาดวทิยา 
การติดต่อ การควบคุมและการป้องกนัปรสิตท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และ
ฝึกปฏิบติัการตรวจหาปรสิตท่ีส าคญัในภูมิภาค 

 
4072307 การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ                  2(1-1-2) 
  Child and Elderly Health  Care 
   ศึกษาความมุ่งหมาย และความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผูสู้งอาย ุ  
      สุขภาพส่วนบุคคล  อุบติัเหตุและการป้องกนั  การปฐมพยาบาล  การส่งต่อผูป่้วย 
  ปัญหาสุขภาพโดยทัว่ไปของเด็กและผูสู้งอาย ุ การส่งเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการ 
  ดูแลสุขภาพ 

 
4072401 ชุมชน เครือข่าย และการดูแลสุขภาพ                2(1-1-2) 
  Community Network and Health Care 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  เครือข่าย และ
การดูแลสุขภาพ กลไกในการท างานกลุ่มในชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
หาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพชุมชน   การท าประชาคม การวเิคราะห์ปัญหาชุมชน รวมถึง
การแกไ้ขปัญหาชุมชน  
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4072402             สุขภาพจิตชุมชน        2(2-0-4) 
  Community  Mental  Health 
   ศึกษาแนวคิดทางสุขภาพจิต  การวางรากฐานและพฒันาการของสุขภาพจิต   
   ลกัษณะของการมีสุขภาพจิตดี  ลกัษณะความผดิปกติทางภาวะสุขภาพจิต  การ 
   ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  การปรับตวัทางเพศ  พฒันาการทางดา้นอารมณ์  จิตใจ   

  และสังคมบทบาทของบา้น  โรงเรียน  ชุมชน  ท่ีมีต่อสุขภาพจิต  การป้องกนัและ  
  ส่งเสริมสุขภาพจิต  การใหบ้ริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกบังานบริการชุมชน 
 

4072403 การส่งเสริมสุขภาพ 1                 2(1-1-2) 
  Health Promotion 1 
  ศึกษาพฒันาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวยัเด็กและเยาวชน อนามยั

โรงเรียน ภาวะโภชนาการ การสร้างเสริมสุขภาพจิต ยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหาการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสมกบัเพศ และวยั 
 

4072405 การส่งเสริมสุขภาพ 2                 2(1-1-2) 
  Health Promotion 2 

 ศึกษาพฒันาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวยัท างาน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ ภาวะ
โภชนาการ การสร้างเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน การสังเกต
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหาการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัวยัและ
ภาวะสุขภาพ 

 
4072501 อนามัยส่ิงแวดล้อม                  2(1-1-2) 
  Environmental Health 

ศึกษาความหมาย ขอบเขต ความส าคญัของการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบท่ี
ควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจดัสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั โรงเรียน ชุมชน  และ
อาคารสถานท่ี การสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภยั และการควบคุมแมลงและสัตวน์ าโรค 
การควบคุมเหตุร าคาญ เสียง  กล่ิน  ควนั  อากาศ  การควบคุมแมลงและสัตวน์ าโรค มลพิษ
ส่ิงแวดล้อม  ความหมายของสุขภาพส่ิงแวดล้อม   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้มในแง่นิเวศวทิยา องคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้มผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขภาพท่ีดีของมนุษย ์ ซ่ึงมีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4072502 การป้องกนัและควบคุมโรค                 2(1-1-2) 
  Prevention and Disease Control 

ศึกษาความหมาย และค าจ ากดัความเก่ียวกบัการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ โรคท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ
และโรคประจ าถ่ิน หลกัและวธีิการป้องกนัควบคุมโรคและพาหะน าโรค พระราชบญัญติั
โรคติดต่อ 

   
4072503 การจัดหาน า้สะอาดและการก าจัดของเสีย                2(1-1-2) 
  Water Supply and Waste Disposal 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการสุขาภิบาลน ้ าด่ืมน ้ าใช้คุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า แหล่งน ้าตามธรรมชาติ และวธีิการจดัหาน ้าสะอาด  
องค์ประกอบท่ีควรพิจารณา หลกัการ และวิธีการในการจดัการมูลฝอย การก าจดัของเสีย 
และการก าจดัส่ิงขบัถ่าย การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4072602             ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ                                                                      2(1-1-2) 
  Management  Information  System 
   ศึกษาแนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การน า 
   แนวคิดเชิงระบบมาจดัการขอ้มูลเพื่อพฒันางานสารณสุข การจดัองคก์รเพื่อบริหาร 
   ระบบสารสนเทศตลอดจนการน าสารสนเทศ  การน าคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อการจดั 
   การระบบสารสนเทศตลอดจนการน าสารสนเทศไปใชเ้พื่อการบริหาร  และบริการ 
   สาธารณสุข 
 
4073206 ระบาดวทิยา                   3(1-2-2) 
  Epidemiology 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน   ความหมาย    ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ 
ระบาดวทิยา นิเวศวทิยาของมนุษย ์หลกัการป้องกนัโรค มาตรการการวดัการป่วย 
และการตาย ระบาดวทิยาเก่ียวกบัโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ วธีิการทางระบาดวทิยาการเฝ้า
ระวงัทางระบาดวทิยา และการสอบสวนการระบาดของโรค รวมทั้งการฝึกปฏิบติัทางดา้น
ระบาดวทิยา 
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4073211 สังคมวทิยาการสาธารณสุข                 2(1-1-2) 
  Public Health Sociology 

ศึกษาความหมายและโครงสร้างของสังคม ปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ ลกัษณะการใหบ้ริการสาธารณสุขและปัญหาในการรับบริการของประชาชน 

 
4073303 เภสัชสาธารณสุข                  2(2-1-4) 
  Pharmacology 

ศึกษาหลกัพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อนัตรายจากการใชย้า หลกัการใชย้า การค านวณ
ทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธ์ิท่ีส าคญั สรรพคุณ  วธีิใช ้ ขนาดท่ีใช ้ 
อาการขา้งเคียงและขอ้หา้มใชข้องยาภายใตข้อบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด บญัชียา
หลกัแห่งชาติ  ยาสามญัประจ าบา้น ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้มุนไพร การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

 
4073305 อนามัยแม่และเด็ก                               2(1-2-3) 
  Maternal and Child Health Care 

ศึกษาการเจริญพนัธ์ุ เพศศึกษา และการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิง   
ตั้งครรภ ์อาการผิดปกติในขณะตั้งครรภ ์การเฝ้าระวงัอาการผดิปกติของมารดาและทารกใน
ครรภ ์ การฝากครรภ ์  การคลอด และการดูแลหลงัคลอด  รวมถึงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 0-6 ปี  

 
4073306 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น                 2(2-1-4) 
  Basic Medical Care  

ศึกษาความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล หลกัการ
ป้องกนัการติดเช้ือจากการให้บริการทางการแพทย ์และสาธารณสุข เทคนิคปราศจากเช้ือ 
วธีิการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย หลกัการวนิิจฉยัแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการ
แสดงท่ีส าคญัของโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ภายในขอบเขต
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด     เทคนิคการปฐมพยาบาลการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ใน
ผูป่้วยฉุกเฉิน การคดักรอง การใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ การส่งต่อผูป่้วย และการสร้าง
เสริมภูมิคุม้กนัโรค 
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 4073309 การเลีย้งดูเด็กทีม่ีความบกพร่อง ทางกาย                2(1-1-2) 
  Care of the Handicap Child 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องทางกาย  ลกัษณะ
พฤติกรรมทัว่ไปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ การช่วยเหลือระยะเร่ิมแรกใหแ้ก่
เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่การเดิน พฒันาการ   การฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่
เด็กท่ีมีความพิการทางกาย  กฎหมายคนพิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4073501 ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์                              3(1–2–3) 
    English for Sciences   

ศึกษาอ่านขอ้ความ บทความ รายงานการวิจยัและเอกสารทางการแพทยแ์ละ   
สาธารณสุข และใหเ้ขียนขอ้ความ บทความและรายงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็น
ภาษาองักฤษ 

 
4073701 โภชนาการสาธารณสุข                    2(1-1-2) 
  Public Health Nutrition 
   ศึกษาลกัษณะ  ประเภท และคุณสมบติัของสารอาหารชนิดต่าง ๆ  ความ 
   ตอ้งการอาหารและวธีิจดัอาหาร    ส าหรับบุคคลวยัต่าง ๆ  ทั้งในดา้นคุณภาพและ 
   ปริมาณปัญหาโภชนาการของประเทศไทย  การเฝ้าระวงั ส ารวจประเมินสภาวะ 
   โภชนาการ สาเหตุและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโภชนาการในชุมชน  รวม 
   ทั้งโภชนบ าบดั 
 
4073901 ระเบียบวธีิวจัิยทางสาธารณสุข                 2(1-1-2) 
  Research Methodology in Public Health 

ศึกษาระเบียบวธีิการวจิยั การวางแผนการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนโครงร่างการวจิยั การเขียนรายงาน และการน า
ผลการวจิยัไปใช ้

 
4073902 สถิติสาธารณสุข                   2(1-1-2) 
  Statistics for Public Health 
   ศึกษาความส าคญัของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพท่ีส าคญัในงานสาธารณสุข 
  การกระจายแบบปกติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิการทางสถิติ 
  และการแปลผล 
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4074201 กฎหมายสาธารณสุข  นิติเวชวทิยา และจริยธรรมชาชีพ   2(1-1-2) 
  Public Health Law and Forensic Medicine 
   ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ความส าคญั  ท่ีมาของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

สาธารณสุข  การประกอบโรคศิลปะ  บทบาท  ของกฏหมายในการแกปั้ญหา 
สาธารณสุข  และการส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน  ขอบเขตความรับผดิชอบของนกั
สาธารณสุขต่อกฎหมายทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข  หลกัการชนัสูตรพลิกศพ  
สาเหตุการตาย  การตดัสินการตาย  การเปล่ียนแปลงหลงัการตาย  และการเขียนรายงานการ
ชนัสูตรพลิกศพ รวมถึงจริยธรรมวชิาชีพ 

 
4074207 ปัญหาพเิศษทางสาธารณสุข                 2(0-3-1) 
  Special Problem for Public Health 

ศึกษาปัญหาในขอบเขตวชิาชีพสาธารณสุข ตามความสนใจ และความถนดัของ
ผูเ้รียนภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารย ์ 

 
4074208 อนามัยชุมชน                              3(1-2-3) 
  Community Health  

ศึกษาความหมาย  ชนิดและลกัษณะของชุมชน   การเตรียมชุมชน  การท าแผนท่ี 
การวนิิจฉยัชุมชน     การวางแผนด าเนินงานเพื่อแกปั้ญหาสาธารณสุขในชุมชน การสร้าง
เครือข่ายพฒันาอนามยัชุมชน การควบคุมก ากบังาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน 
และฝึกปฏิบติักระบวนการกลุ่มในการลงพื้นท่ี  

 
4074209 ทนัตสาธารณสุข                                2(1-1-2) 
  Fundamental in Dentistry 

ศึกษากายวภิาคของฟัน และอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งในช่องปาก  โรคท่ีพบไดบ้่อยในช่อง
ปาก การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ทนัตกรรมป้องกนั   ทนัตกรรม
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน  แนวทางการด าเนินงานทนัตสาธารณสุขตาม
แผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ  
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4074210 เศรฐศาสตร์สาธารณสุขเบือ้งต้น                   2(1-1-2) 
  Introduction  to  Public  Health  Economics 
   ศึกษาถึงการประยกุตว์ชิาเศรษฐศาสตร์เพื่อน ามาใชใ้นงานดา้น 

สาธารณสุขและสุขภาพอนามยั  โดยเนน้ถึงความส าคญัของการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ในเร่ืองการใหบ้ริการ
สาธารณสุข  และการบริหารการรักษาพยาบาล  การจดัสรรงบประมาณ  และการประเมิน
โครงการงานสาธารณสุข  ตลอดจนความสัมพนัธ์ของงานสาธารณสุขกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
4074214 การบริหารงานสาธารณสุข                2(2-0-4) 
  Public Health Administration 

ศึกษาแนวคิด และหลกัการบริหารทัว่ไป การบริหารสาธารณสุข การวเิคราะห์
นโยบาย  และแผนพฒันาการสาธารณสุข   กระบวนการวางแผนงานโครงการดา้น
สาธารณสุข ระบบประกนัสุขภาพ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ 

 
4074404 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข                 2(2-0-4) 
  Behavioral Science in Public Health 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้พื้นฐานทางสังคม  
กระบวนการเรียนรู้  และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม องคป์ระกอบ
ของสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม  การวเิคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ วธีิการสร้างและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ หลกัวธีิการ ประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ  การสร้างเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาสาธารณสุข 
 

4074801          การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุข     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Community Health  

ศึกษาจดัใหมี้กิจกรรมในดา้นการจดับริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน 
การแกปั้ญหาสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกปฏิบติัการวชิาชีพ 
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4074802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุข                   5(450) 
  Field Experience in Community Health   
   ศึกษาฝึกปฏิบติังานด าเนินการใหบ้ริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน 
  การแกปั้ญหาสาธารณสุข 
 
4074903 สัมมนาสาธารณสุข                  2(0-3-1) 
  Public Health Seminar 
   ศึกษาคน้ควา้ ท ารายงาน น าเสนอและอภิปรายเก่ียวกบัการสาธารณสุข 
  โดยใชก้ระบวนการสัมมนา 
 
18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

18.1 การบริหารหลกัสูตร  
    ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
เก่ียวกบั 

18.1.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ความรู้ 
ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

18.1.2 ใหน้กัศึกษาก าหนดปัญหาการวิจยัในแต่ละปี และจดัอาจารยค์วบคุมงานวจิยัของ
นกัศึกษา 

18.1.3 ก าหนดรายละเอียดและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตในหวัขอ้ 
                 1) จดัอบรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต 
                 2) จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
                3) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
                4) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
   5) การศึกษาดูงาน 
      6) กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 

18.1.4 จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination)  
18.1.5 ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
18.1.6 ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 ประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.1.7 ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งและครบหลกัสูตร และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  18.2.1 มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
  18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐาน 
  18.2.3 จดัหอ้งปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
  18.2.4 ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการ
เรียนรู้ 
  18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
  18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
        18.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

18.3.1 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของ          
นกัศึกษา 

18.3.2 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
18.3.4 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

       18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับคุณลกัษณะ

บณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะการมีงานท าของนกัศึกษาทุกปี 
 

19. การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
   19.1.1 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 

19.1.2 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
              19.1.3 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกปี 

19.1.4 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
19.1.5โครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

   19.1.6  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 
   19.1.7  มีทรัพยากรการเรียนรู้อนัประกอบดว้ยหอ้งปฏิบติัการ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ต ารา  
วารสารทางวชิาการ ท่ีไดม้าตรฐาน                            
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  19.1.8  บณัฑิตท่ีจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ  มีงานท า  หรือศึกษาต่อได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  85  
  19.1.9  บณัฑิตท่ีมีงานท าไดรั้บการประเมินความพึงพอใจในการท างานในระดบัเฉล่ียไม่ต ่า
กวา่  3.00  จากระดบั  5.00 

19.2 การประเมินหลกัสูตร 
การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร ไวด้งัน้ี 
19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้อน

ปีละคร้ัง 
19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผลการ

เรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงัการศึกษาทุก    

5  ปี  
19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่างๆได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ 
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกิน  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
  2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)           
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
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       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         

 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
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 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)         
 
       

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  

                  Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดใน 
  วชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and Self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก
ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวติท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจ
ขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดให ้
  อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดย   
  น าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 

  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  

  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะ 
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  การส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้ วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  

  Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  หอ้งปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียน 
  หนงัสือราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จาก 
  แหล่ง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ  
  น าเสนอบทนิพนธ์ 

 
 
 



 35 

 
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
 สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
  ทัว่ ๆ  ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ใน 
  การบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้   
  ตลอดจนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่น 
  ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 

 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการ 
  สร้าง งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบ 
  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่า  
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   ของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและ เร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงาน  
  ทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึง 
  ประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  

  Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง 
  ศิลปะ การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล   
  ความส าคญัของการรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว   
  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 

 ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก               
คีตลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติั
ดนตรีท่ีควรทราบ 

  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั 
  เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้ 
  เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ 
  ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง   
  การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันา 
  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา 

 ครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา 
ครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   

 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการ
แกไ้ข ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ 
  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย   
  ประวติั  พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง 
  ทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนั 
  และแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ิน 
  ไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
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 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ี เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคา
และ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ   
  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททาง 
  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของ 
  ระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน  
  ตวัอยา่งการอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ 
  ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
  Plants for Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
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 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์ จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ือง 
  มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการ 
  พฒันา พืชพรรณ         
 

 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
  ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา 
  และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การ 
  เลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
   ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
 
   1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันา 
  สมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั   
  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและ 
  การลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม   
  ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ 
  สังคม บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จาก 
  การกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและ 
  กติกาการแข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
      ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความ 
  น่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ 
  ระบบ เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 

  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   

   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
วา่ดว้ย การประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการ    
ศึกษา ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        ศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญา
และปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการประเมินผล
การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    
ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
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   “อธิการบดี”  หมายความ วา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
รายวชิานั้นไว ้

 
 
 
 
   “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดั
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้งท าตลอด
ภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และ
ตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ีก าหนดใหป้ระเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และคณบดี     
การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียนในระบบ   
ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช(้Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช(้Fair)    ๒.๐ 
D+  อ่อน(Poor)    ๑.๕ 
D  อ่อนมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 
   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็น
วชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
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   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึก ประสบการณ์วชิาชีพ และรายวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ ในกรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสองใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพ
การเป็น      นกัศึกษา 
 

 
    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่มเติมตาม  
ขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดบัคะแนน ใหป้ระเมินผลในระบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

      ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได ้ 

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง
โดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ 

(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษา
จะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    
ค าร้องขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบใน
รายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้การให ้“I” แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 
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ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่ระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท  างานไม่เสร็จภายในเวลา

ท่ีก าหนด ใหอ้าจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยใหผ้ลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น”
ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป ใหง้านทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้“I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจากอาจารย  ์      
ผูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวชิาใดท่ีอาจารย์
ผูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวชิาท่ี
นกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหง้านทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับรายวชิาท่ี
ไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี(หลงั
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือรายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญา
ไม่ไดแ้ละใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      ยกเวน้เป็น
รายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี
(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ด
เป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ีสอบตก
เป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียน  
รายวชิาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะวชิาท่ี
ลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยั
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แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบ ปลายภาคเรียนได ้  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษา
ท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเขา้    ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลา
เรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ให้อาจารย์
ผูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 

 
 

  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึกผลการ
ประเมินรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
สุดวสิัยอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 
๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ีถดัไปนั้นได ้และ
ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีหลกัสูตรหรือสภา
มหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไม่ต ่ากวา่  ๕  ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่า
กวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั
ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา  
ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  
๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง         
ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือส้ิน  
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 



 49 
    (๒) ผลการ ประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
ใน        ภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 

 
 
 

 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ แต่ยงัได ้     
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียน   
หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี และ
ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการประเมินได้      
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี 
ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินใน
รายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้ไดค้่าระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวทิยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เม่ือ
เรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถึ่ง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
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   ส าหรับปริญญาตรี(หลงั อนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตรไดค้่า
ระดบั 
 

 
 

 
คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผู ้
ท่ีไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยัไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  
๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือ
ไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร   
๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี ไม่เกิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็นวนั
สุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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