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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Public Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
 ชื่อย่อ (ไทย)       วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Public Health) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.Sc. (Public Health) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ป ี
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
      ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รบัทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
      ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555  
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
      วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม  
      ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 18 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559 
 6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559                       
      วันที่ 21 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
 8.2  นักวิชาการสาธารณสุข 
 8.3  นักวิชาการสุขาภิบาล 
 8.4  นักบริหารโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการและเอกชน 
 8.5  นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 8.6  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
 8.7  นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน 
 8.8  อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาววสุนธรา    รตโนภาส 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)  
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 
2555 

2 นางสาวราตรี     โพธิ์ระวัช อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2452 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
      จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ ประชาชนต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนคนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อสุขภาพ เช่น วิถีชีวิตรีบเร่ง 
แก่งแย่งแข่งขันท าให้ไม่มี  เวลาเอาใจใส่สุขภาพ  ละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  ส่งผล
ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ   มากขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  โรคเครียด รวมทั้งอุบัติเหตุ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว เด็กและ เยาวชนถูกทอดทิ้ง  มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยน าไปสู่การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  และมีปัญหาการเสพสิ่งเสพติด  ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
มีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข โดยน าปัญหาสุขภาพของประชาชนมาเป็น 
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเน้น กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพให้กับ
ประชาชน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ท าให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสาร และรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว และมี
แนวโน้มของการเพ่ิมของประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ตลอดจนมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ จึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ เพ่ือรองรับปัญหาดังกล่าวของประเทศ   

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
      จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุก การพัฒนาหลักสูตรจะเน้น การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเป็นส าคัญ เพ่ิมบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย และสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องโดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
จัดการเรียน การสอนให้สอนให้สอดคล้องในทุกรายวิชาทางด้านสาธารณสุข ให้เข้ากับการจัดการเรียนการ
สอน และส่งเสริมผู้เรียนให้ท ากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ และสร้างการ
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มีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพท่ีเฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
      รายวชิาหมวดศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสุขภาพและพลานามัย เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 
      รายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ด าเนินการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   
      รายวชิาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
      ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
      การบริการการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอ่ืน มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด 
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของหลักสูตรอ่ืน ในการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่วนการเรียนการสอนที่ต้องพ่ึงพาสาขาวิชาอ่ืน เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะ
ด าเนินการโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษา
ตามระดับพ้ืนฐานความรู้ 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา   
      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว 
อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มี
คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญ 
      ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ครอบคลุมมิติงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อ
ผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้น าวิชาการด้านสาธารณสุข และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  
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 1.3 วัตถุประสงค์  
      เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค               
การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว 
อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  1.3.2  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้ 
  1.3.3  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่สกอ. ก าหนด  

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น 
และชุมชน  

- เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
สอนที่โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน    
- ส่งเสริมการท างานวิจัยและ 
บริการวิชาการในท้องถิ่นและ
ชุมชน 
- ใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติ 

- ประเมินผลของผู้เรียนต่อ 
ประสิทธิภาพการสอน  
- จ านวนโครงการบริการ 
วิชาการท่ีด าเนินการในชุมชน 
และร่วมกับชุมชน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรใน 
ชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ 
ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- จ านวนรายวิชาที่ใช้ชุมชนเปน็ 
ฐานในการจัดการเรียนการสอน 

3. แผนการพัฒนาเรื่องการบูรณา
การ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน
รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางด้านสาธารณสุข 

- บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพใน
รายวิชาทางด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานหรือกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

- จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ/ 
เพ่ิมเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพ 
- จ านวนโครงงานหรือกิจกรรม 
ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
- จ านวนนวัตกรรมและสื่อที่ใช้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
      ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
ที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      อาจจะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       - ไม่มี – 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 
      ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
      ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
      ภาคฤดูร้อน           เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์) 
      2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ                
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
      2.3.1 นักศึกษามีความแตกต่างด้านความรู้ และทักษะพ้ืนฐานการเรียนวิชาพ้ืนฐานด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
      2.3.2 นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
      2.3.3 นักศึกษาส่วนใหญ่ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว
ในระดับกลางและยากจน นักศึกษาจึงประสบปัญหาทางการเงินที่ต้องใช้ในการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.5.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ        
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
      2.5.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
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      2.5.3 จัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหางานเสริมรายได้ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 5 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
      รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าวัสดุ 120,000 250,000 320,000 580,000 580,000 
ค่าใช้สอย - - - - - 
ค่าตอบแทน 90,000 180,000 270,000 320,000 360,000 

รวม 210,000 520,000 230,000 850,000 850,000 
   ค่าเฉลี่ยต่อหัว = 7,000 บาท 

 2.7 ระบบการศึกษา  
      แบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผล                  
การเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         132 หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน        9 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน         6 หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน        6 หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 
 

จ านวน 
 
    6 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 – 1.5 ไม่น้อยกว่า จ านวน     3 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า จ านวน   96 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน     14 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน       57 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า จ านวน      12 หน่วยกิต 
 2.4) กลุ่มวิชาทักษะภาษา และการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ 
จ านวน       6 หน่วยกิต 

 2.5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน       7 หน่วยกิต 
      2.5.1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน        2 หน่วยกิต 
      2.5.2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน        5 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 

    
      3.1.3. รายวิชา    
  1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
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  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
    เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
    เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
    เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
       1   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิชาที่เป็นพ้ืนฐานสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน 
      อนามัยครอบครัว    
       2   หมายถึง    กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย   
       3   หมายถึง    กลุ่มวิชาการรักษาเบื้องต้น การปฐมพยาบาล เภสัชสาธารณสุข 
      โรค    
       4   หมายถึง    กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา   
       5   หมายถึง    กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข    
       6   หมายถึง    กลุ่มวิชาสุขภาพจิต   
       7   หมายถึง    กลุ่มวิชาสถิติ การวิจัย วิทยาการระบาด    
       8   หมายถึง    กลุ่มวิชาการแพทย์ทางเลือก   
       9   หมายถึง    กลุ่มวิชาสัมมนา โครงการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
  * หมายเหตุ : ตัวเลขและความหมายของแต่ละกลุ่มใส่ให้ตรงกับสาขาที่ท าหลักสูตร 
 3.2 ชื่อรายวิชา 
               3.2.1. ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
 บังคับเรียน  2  หน่วยกิต 
1441001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1441002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
1451001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1451002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1471001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1471002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1221001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

1291001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1291002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1411001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1411002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1421001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1231001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2041001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2021001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-2) 

3401003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Art of Socializing 

3(3-0-2) 
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  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

2401001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2421001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2421002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2451001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2451002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2441002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2421001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3401005 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-2) 

3431001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-2) 

3451001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3491002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

  4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1) – 4) ไม่น้อยกว่า จ านวน           3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 

Science and Technology for Daily Life 
3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

5071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-2) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

4071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

      3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
  1)กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5021103  เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ  

General Chemistry and Laboratory  
4(3-3-7) 

5031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 
General Biology and Experiments 

4(3-3-7) 

5072104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology for Public Health 

3(2-2-4) 

5113104 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistic for Research 

3(3-0-2) 
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  2) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 57 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 

Anatomy and Physiology I 
3(2-2-5) 

5071102 การสาธารณสุขเบื้องต้น 
Introduction to Public Health  

3(2-2-5)  

4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 
Anatomy and Physiology II 

3(2-2-5) 

4071401 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
Health Education and Behavioral Science in Public Health 

3(2-2-4) 

5071801 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 
Alternative Medicine and Thai Traditional Medicine  

3(2-2-4) 

4072105 การพัฒนาอนามัยชุมชน  
Community Health Development      

3(2-2-4) 

5072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

3(2-2-5) 

4072202 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

4072301 การปฐมพยาบาล  
 First Aids   

3(2-2-4) 

4072302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข             
Introduction to Public Health Pharmacology   

3(2-2-4) 

4072303 การป้องกันและควบคุมโรค 
Prevention and Disease Control 

3(2-2-4) 

4073106 
 

อนามัยครอบครัว 
Family Health Care 

3(2-2-4) 

4073304 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น    
Primary Medical Care  

3(2-2-4) 

5073402 การสร้างเสริมสุขภาพ 
Health Promotion   

3(2-2-4) 

4073701 วิทยาการระบาด  
Epidemiology   

3(2-2-4) 

4073702 วิจัยทางสาธารณสุข 1 
Research in Public Health I 

3(2-2-4) 

4073703 วิจัยทางสาธารณสุข 2 
Research in Public Health II 

3(2-2-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสุข              

Law and  Ethic In Public Health   
3(3-0-2) 

4074501 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(2-2-4) 

  3) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5072106  โภชนาการสาธารณสุข  

Public Health Nutrition  
3(2-2-4) 

5073107 สังคมวิทยาสาธารณสุข 
Public Health Sociology  

3(2-2-4) 

5073305 การดูแลผู้สูงอายุ 
Elderly Health Care 

3(2-2-4) 

4073306 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
Home Health Care  

3(2-2-4) 

5073201  สุขภาพจิตชุมชน  
Community Mental Health  

3(2-2-4)  

5075901 สัมมนาสาธารณสุข   
Seminar in Public Health 

3(2-2-4) 

  4) กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5002241 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 

English for Sciences 
3(3-0-2) 

5074109 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
English for Public Health 

3(3-0-6) 

   5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข จ านวน 7 หน่วยกิต   
       * นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 แผนการเรียน รายละเอียดดังนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
แผนการเรียนที่ 1 เลือกเรียนวิชา 

4074902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
Preparation for Professional Experience in Community 
Health 

2(90) 

4074903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
Field Experience in Community Health 

5(450) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
แผนการเรียนที่ 2 เลือกเรียนวิชา 

5075905 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

7(630) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
 3.1.4 แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
5031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 3(2-2-5) 
4071102 การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(2-2-5) 
5071801 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 3(2-2-4) 

รวม 22  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4021101 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
5071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 3(2-2-5) 
4071401 สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-4) 

รวม   19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
5072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
5002241 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-2) 
4072301 การปฐมพยาบาล 3(2-2-4) 
4072302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข   3(2-2-4) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4072104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-4) 
4072105 การพัฒนาอนามัยชุมชน  3(2-2-4) 
4072303 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-4) 
4072202 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(2-2-4) 
xxxxxxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5073305 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-4) 
5073402 การสร้างเสริมสุขภาพ   3(2-2-4) 
4073701 วิทยาการระบาด   3(2-2-5) 
4073702 วิจัยทางสาธารณสุข 1   3(2-2-5) 
5113104 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4073106 อนามัยครอบครัว 3(2-2-4) 
4073703 วิจัยทางสาธารณสุข 2  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสุข              3(3-0-6) 
5074109 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6) 
4074501 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
4074902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90) 
xxxxxxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4074903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450) 

 หรือ  
5075905 สหกิจศึกษา 7(230) 

 รวม 5/7 หน่วยกิต 

 

      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
           ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1* นางสาววสุนธรา    รตโนภาส  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2459 
2555 
2454 

2* นางสาวราตรี        โพธิ์ระวัช อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2444 
2452 

3 นางอุมาพร          ฉัตรวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ศษ.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) 
ป.พย. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2452 
2434 

4 นางสาวมัณฑนา    จริยรัตน์ไพศาล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค.ม. (สุขศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2430 
2424 

5 นางสาวพิมลพรรณ  ดีเมฆ อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2559 
2555  

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง 
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      3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววสุนธรา   รตโนภาส  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน
สาธารณสุขศาสตร ์

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)  
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2459 
2454 
2555 

2 นางสาวราตรี       โพธิ์ระวัช 
 

อาจารย ์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2444 
2452 

3 นางอุมาพร        ฉัตรวิโรจน ์ รองศาสตราจารย ์
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ศษ.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) 
ป.พย. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2452 
2434 

4 นางสาวมัณฑนา  จริยรัตนไ์พศาล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ค.ม. (สุขศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา)  
พท.ว. 
พท.ภ.  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองประกอบโรคศลิปะ 
กองประกอบโรคศลิปะ 

2430 
2424 
2554 
2453 

5 นางสาวพิมลพรรณ  ดีเมฆ อาจารย ์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2449 
2555  

6 นางสาวนิภัชราพร   สภาพพร อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2445 
2440 

7 นางสาวภาเกล้า      ภูมิใหญ ่ อาจารย ์ วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์

2441 
2452 

8 นางสาวราตรี บุม ี อาจารย ์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2444 
2441 

9 นายเสถียร  ทีทา อาจารย ์ ศษ.ม.(วัดผลการศึกษา) 
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2535 
2530 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกประสบการณ์ชีพสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ด้านสาธารณสุขให้กับ
นักศึกษา โดยฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ หรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล คลินิก ฯลฯ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และหรือจรรยาบรรณ  
  1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน  

    1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 

   2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
    2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านสาธารณสุขรวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
    2.4 มีความรู้ ในสาขาที่ศึกษาและศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
    2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาในการดูแลสุขภาพ 

   3. ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
    3.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการตามหลัก
วิชาการ   

  3.3  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขได้อย่าง
เหมาะสม 

   5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    5.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถ
ในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 

 5.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
    5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสม 
    4.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูลความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 4.2 ช่วงเวลา  
              ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
             จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
      หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาวิจัยทางสาธารณสุข 1, 2  เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ จัดท าโครงร่างวิจัยภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย น าเสนอโครงร่างวิจัย  เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัย จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย ภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย   
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
     ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และหรือจรรยาบรรณ  
  1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน  

   2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
    2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาในการดูแลสุขภาพ 

   3. ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการตามหลัก
วิชาการ   

  3.2  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขได้อย่าง
เหมาะสม 

   5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถใน
การท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสม 
  5.3  ช่วงเวลา  
      ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1, 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        2 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ  
        4.4.1  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      4.4.2  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
      4.4.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและรับค าข้อเสนอแนะโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษารับรองและประเมินผล 
 5.6  กระบวนการประเมินผล   
      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงาน
ความก้าวหน้า และการน าเสนอ และการน าเสนอผลของการวิจัยโดยมีคณาจารย์ประจ าวิชาที่เข้ารับฟังการน าเสนอ 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค

การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และ
มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน 
-  ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
-  มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -  ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศในกระบวนการ
เรียนการสอน และการวิจัย 
-  ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

หรือสื่อประกอบการน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีต่างๆ 
-  ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
1.2   มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
1.3   มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 1.5   รู้จักความจริงของชีวิต    คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์   ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ให้ความส าคัญในวินัย              
การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และแสดงถึง 
การมีเมตตา  กรุณา  และความเสียสละ 
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
สังคม 
1.5 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
1.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม  ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา 
1.2 พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และน า
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ 
2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน 

2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จากผลงาน 
และการปฏิบัติการ 
2.2 พิจารณาจากรายงาน
ที่มอบหมาย 
2.3 ประเมินจากรายงาน
ผลการศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง   ท าความเข้าใจ    
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ    
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน 
และเสนอแนวทางแก้ไข 

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา  
(Problem  Based  Instruction) 
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงาน
และการแก้ปัญหา 
3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์
จริง 
3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มี
ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มีความสามารถ
ในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
5.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

5.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
5.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรม
สโมสร  กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
5.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
5.5 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง  ๆ 

5.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา 
5.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
5.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและ
กิจกรรมกลุ่ม 
5.5 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
4.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง   
พูด   อา่น   เขียน   และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
4.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสืบค้น   ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   ความรู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

4.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึก
ให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
4.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
4.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.5 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
4.2 สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

  ● ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร                

1561001 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                 

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนษุย ์
               

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
               

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสงัคมของพลเมือง                

2401005 สหวทิยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา                

2521001 โลกาภิวัตน์และทอ้งถิ่นภวิัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3491002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

5001002 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติประจ าวัน                

5001003 การอนุรักษสิ์ง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

5091003 คณิตศาสตร์กบัการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์                

5121002 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยกุต์ใช้งาน                

4001001 เกษตรในชีวติประจ าวนั                

4071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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      2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และหรือ               
จรรยาบรรณ  
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน  
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 

1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา 
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
1 .3  สั ง เกต พ ฤติ ก รรม ขอ ง
นั กศึกษาในการปฏิ บั ติ ตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา 
2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทางด้าน
สาธารณสุขรวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
2.4 มีความรู้ ในสาขาที่ศึกษาและ
ศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาในการดูแลสุขภาพ 

2.1 ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  
2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน  
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.1 การทดสอบย่อย 
2.2 การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
2.3 ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
2.4 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
2.5 ประเมินจากรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และ
วิธีการตามหลักวิชาการ   
3.3  สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem  Based 
Instruction) 
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 

3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
3.2 ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์
จริง 
3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
5.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

5.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
5.2 มีความรับผิดชอบในงานของ
ตนเองและงานกลุ่ม 
5.3 สามารถท างานกับผู้อื่นได้ 

5.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
5.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
5.3 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ 
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 
4.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูลความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

4.1 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
4.2 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
4.3 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
4.5 ฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
4.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
 ● ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาแกน                 

5021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ                 

5031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ                 

5072105 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางสาธารณสุข                 

5113104 สถิติเพื่อการวิจยั                 

กลุ่มวชิาบังคับ                 

5071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1                 

5071102 การสาธารณสุขเบื้องต้น                 

5071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2                 

4071401 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรส์าธารณสุข                 

4071801 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย                 

4072105 การพัฒนาอนามัยชุมชน                 

5072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม                 

5072202 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 

4072301 การปฐมพยาบาล                 

4072302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4072303 การป้องกันและควบคมุโรค                 

5073106 อนามัยครอบครัว                 

5073304 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                 

4073402 การสร้างเสริมสุขภาพ                 

4073701 วิทยาการระบาด                 

4073702 วิจัยทางสาธารณสุข1                 

4073703 วิจัยทางสาธารณสุข2                 

4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสุข                              

4074501 การบริหารงานสาธารณสุข                 

กลุ่มวิชาเลือก                 

4072106 โภชนาการสาธารณสุข                 

4073107 สังคมวิทยาสาธารณสุข                 

4073305 การดูแลผูสู้งอายุ                 

4073306 การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน                 

4073601 สุขภาพจิตชุมชน                 

4074901 สัมมนาสาธารณสุข                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์                 

5002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์                 

4074109 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร ์                 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 

4074902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข                 

4074903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข                 

5075905 สหกิจศึกษา                 ~ 34 ~ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
                   ระดับคะแนน       ความหมาย      ค่าระดับคะแนน 
 A      ดีเยี่ยม (Excellent)    4.00 
 B+      ดีมาก (Very Good)    3.50 
 B      ดี (Good)    3.00 
 C+      ดีพอใช้ (Fair Good)   2.50 
 C      พอใช้ (Fair)    2.00 
 D+       อ่อน (Poor)    1.50  
 D      อ่อนมาก (Very Poor)   1.00 
 E       ตก (Fail)    0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและจ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2442  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  
    2.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.4) 
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   2.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 24 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
   2.5 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้  
    2.5.1  ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
    2.5.2  ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    2.5.3  ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
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    2.5.5  ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ระบุ 
    2.5.4  วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของรายวิชา 
    ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 5. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 2 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2458 
    

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
      2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      2.1.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
      2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
      2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
      2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
      2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทาง
วิชาการและคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
      2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
      2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
      2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
      2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
      2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
      2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร   
  1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
  1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2458 
  1.5 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ 
  1.4 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
  1.2 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.8 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ทุกๆ ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ   
      มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   
      สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีทรัพยากรข้ันต่ าเพ่ือ
จัดการเรียน การสอน ดังนี้ 
  2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
         มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
             2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 5 เครื่อง 
2 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
3 จอรับภาพ 3 จอ 
4 แบบจ าลองอาหาร 6 ชุด 
5 แบบจ าลอง CPR 3 ชุด  
6 หุ่นใส่สายสวนปัสสาวะ 1 ชุด  
7 หุ่นจ าลองอวัยวะภายใน 2 ชุด 
8 หุ่นจ าลองการไหลเวียนโลหิต 1 ชุด 
9 หุ่นโครงกระดูกมนุษย์ 3 ชุด 
10 หุ่นให้อาหารทางสายยาง 1 ชุด 
11 หุ่นจ าลองฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 1 ชุด 
12 หุ่นจ าลองฝึกเย็บแผล 1 ชุด 
13 แบบจ าลองฟัน 2 ชุด 
14 หุ่นจ าลองข้อเข่า 1 ชุด 
15 วงล้อ BMI 1 ชุด 
16 เครื่องตรวจน้ าตาลในกระแสเลือด 3 เครื่อง 
17 เครื่องตรวจหาไขมันในเลือด 2 เครื่อง 
18 เครื่องวัดความดันโลหิต 10 เครื่อง 
19 ปากกาฉีดอินซูลิน 2 เครื่อง 
20 เครือ่งร่อนสมุนไพร 1 เครื่อง 
21 เครื่องบดสมุนไพร 1 เครื่อง 
22 เครื่องอบสมุนไพร 1 เครื่อง 
23 เครื่องอัดแคปซูลแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
24 เครื่องอัดแคปซูล 1 เครื่อง 
25 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
26 ชุดส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ 1 ชุด 

 
  2.2.3 ห้องสมุด 
       หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา     
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม   
       2.3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
       2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพื่อหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
เพ่ิมเติม 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
      2.5.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
      2.5.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
      2.5.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ 

3. การบริหารคณาจารย์   
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
      มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชาโดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา   
      4.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ     
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
      4.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
      4.1.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
      4.1.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
      4.1.4 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      กรณีท่ีนักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจเกี่ยวกับความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน                   
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 อย่างน้อย ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.2 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.5 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 24 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.4 จากคะแนนเต็ม 4.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.4 จากคะแนนเต็ม 4.0 

    X 

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
      1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
      1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
      1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
      1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 5.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม  
 5.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 5.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรบปีการศึกษาต่อไป  
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ               
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องตน้  
 
 1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องท่ัวไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
      2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม. 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
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2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม . 
 
      3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์  
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักก าร
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management) 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
  
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย กา ร
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 
 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making  
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
  General Chemistry and Laboratory 
  ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  
สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะ
แวดล้อมเบื้องต้น  
     ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 
  General Biology and Experiments 
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4072104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
  Microbiology and Parasitology for Public Health  
  ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การท าลาย และการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อ และการต้านทานต่อการติดเชื้อ 
      ฝึกปฏิบัติตามทฤษฎี   
 
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย        3(3-0-6) 
  Statistic for research  
  ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะ
เป็นต่างๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการประมาณค่า                 
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและสองทาง 
 
 
      2.2 วิชาบังคับ    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1     3(2-2-5) 
  Anatomy and Physiology I  
                     ความหมาย  ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์  โครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์รูปร่าง  ลักษณะ  ต าแหน่ง ระบบโครงร่าง  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท 
        ฝึกปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองระบบโครงร่าง  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท 
 
4071102 การสาธารณสุขเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Introduction to Public Health   
  ความหมาย แนวคิด หลักการของการสาธารณสุข วิวัฒนาการของการสาธารณสุข บทบาท
ของนักสาธารณสุขในระบบสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ นโยบายการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน   
  ฝึกปฏิบัติงานและสังเกตการณ์ขอบข่ายงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2     3(2-2-5) 
  Anatomy and Physiology II  
  โครงสร้าง หน้าที่การงานของอวัยวะในระบบหายใจ  ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง  
ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์   
  ฝึกปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง  ระบบย่อยอาหาร    
ระบบขับถ่าย  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071401 สุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข   3(2-2-5) 
  Health Education and Behavioral Science in Public Health  
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล สถานการณ์ แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสาธารณสุขและพฤติกรรม
สุขภาพ แนวคิดทฤษฎีและแบบจ าลองทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการวางแผนงาน การด าเนินงานและการประเมินผลงานสุขศึกษา
วิธีการทางสุขศึกษา การสื่อสารในงานสาธารณสุข มาตรฐานการด าเนินงานสุขศึกษา การพัฒนานวัตกรรมทาง
สุขศึกษา   การผลิตสื่อสุขศึกษา 
  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและสอนสุขศึกษา 
 
4071801 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย   3(2-2-5) 
  Alternative Medicine and Thai Traditional Medicine  
  การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย สมุนไพร สุคนธบ าบัด วารี
บ าบัด อาหารเพ่ือสุขภาพ การนวดเท้า การนวดตัว การท าสมาธิ การเลือกใช้ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการดูแล
สุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทย   
  ฝึกปฏิบัติการนวดเท้า การนวดตัว การท าสมาธิและการท าลูกประคบสมุนไพร  
 
4072105 การพัฒนาอนามัยชุมชน       3(2-2-5) 
  Community Health Development       
  การศึกษาชุมชน  การค้นหาปัญหาสาธารณสุขและตัวชี้วัดปัญหาสุขภาพ  กระบวนการ
วินิจฉัยชุมชน องค์กรชุมชนและการเข้าถึงชุมชน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานสาธารณสุขชุมชน 
การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การท าประชาคม การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วม  เทคนิคการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
 
4072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
  Environmental Health  
  หลักการ แนวคิด และความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ าสะอาด              
การจัดการน้ าเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษด้านอากาศ เสียง ผลกระทบของมลพิษ
ด้านต่าง ๆ ต่อสุขภาพอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนในระดับครัวเรือนและชุมชน สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค   การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระหว่างเกิดและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
  ฝึกปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4072202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย     3(2-2-5) 
  Occupational Health and Safety  

 แนวคิดและความส าคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการท างานที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ การป้องกันอุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการ
ท างาน วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการท างาน ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
  ฝึกปฏิบัติการการวางแผนการป้องกันอันตรายจากการท างาน 
 
4072301 การปฐมพยาบาล       3(2-2-5) 
   First Aids    
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับบาดแผลชนิดต่างๆ สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย การได้รับ
สารพิษ ไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย การหมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการน าส่งสถานพยาบาล   
   ฝึกปฏิบัติการท าแผล การน าสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย การปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้รับ
สารพิษ ไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย  หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้าพันแผล การเข้าเฝือก                 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  
 
4072302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข               3(2-2-5) 
  Introduction to Public Health Pharmacology     
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและสารเสพติด การแบ่งกลุ่มยา ยาสามัญประจ าบ้าน อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา การให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชน นโยบายแห่งชาติด้าน
ยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ ขอบเขตบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของนักวิชาการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  ฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายเบื้องต้น และการจ่ายยาตามอาการ 
 
4072303 การป้องกันและควบคุมโรค     3(2-2-5) 
  Prevention and Disease Control   
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อมและเชื้อโรค ผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร 
เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุ อาการและอาการแสดง การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้ป่วยแต่ละราย การตรวจร่างกาย การสอบสวนโรค  การวางแผน
ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4073106 อนามัยครอบครัว      3(2-2-5) 
  Family Health Care   
  แนวคิดพ้ืนฐานทฤษฏีและโครงสร้างครอบครัว หลักการดูแลสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพแต่ละช่วงวัย การดูแลสุขภาพของวัยเจริญ
พันธุ์ การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์  การฝากครรภ์  ทักษะการให้ค าปรึกษาด้านครอบครัว 
ครอบครัวสัมพันธ์ และการดูแลรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 
   ฝึกปฏิบัติการตรวจครรภ์  การให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว และการดูแลรักษา
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
 
4073304 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น        3(2-2-5) 
  Primary Medical Care   
  การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย               
การประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น  สัญญาชีพ  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น  การวัดสัญญา
ชีพ  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
4073402 การสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
  Health Promotion    
  แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของ
บุคคล กลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละวัยได้แก่ วัยเด็กและเยาวชน บุคคล
วัยท างาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ ตามวัย 
 
4073701 วิทยาการระบาด       3(2-2-5) 
  Epidemiology   

 หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรคและระดับการป้องกันโรค การวัด
ทางระบาดวิทยาและสถิติชีพ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาเบื้องต้น หลักการเฝ้าระวังและการสอบสวน
ระบาดวิทยา รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา   
  ฝึกปฏิบัติการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
 

4073702 วิจัยทางสาธารณสุข 1      3(2-2-5) 
  Research in Public Health I  
  การก าหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดระเบียบวิธี
วิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การจัดท าโครงร่างวิจัยภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การน าเสนอโครงร่างวิจัย 
  ฝึกปฏิบัติการท าโครงร่างวิจัย และน าเสนอโครงร่างวิจัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4073703 วิจัยทางสาธารณสุข 2      3(2-2-5) 
  Research in Public Health II  
            การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การจัดท ารูปเล่มรายงาน
วิจัย ภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย  
  ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางสาธารณสุข 
 
4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสุข               3(3-0-6)   
  Law and  Ethic In Public Health    
                  หลักการและแนวคิดของกฎหมายสาธารณสุข ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายปกครองและ
พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงานสาธารณสุข จริยธรรม
นักสาธารณสุข  จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
 
4074501 การบริหารงานสาธารณสุข      3(2-2-5) 
  Public Health Administration   
             หลักการและความส าคัญในการบริหารงานสาธารณสุข องค์การและการพัฒนาองค์การใน
งานสาธารณสุข กลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหาร
ทีมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูลสาธารณสุข การวางแผนกลยุทธ์
ในงานสาธารณสุข การสร้างตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ การก ากับดูแลและการประเมินผลนโยบายสาธารณสุขการ
จัดการบริการสุขภาพรวมทั้งการประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการ 
  ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการ 
 
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4072106 โภชนาการสาธารณสุข      3(2-2-5) 
  Public Health Nutrition  
  ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่างๆ  ความต้องการอาหาร และสารอาหารและ
วิธีจัดอาหาร ส าหรับบุคคลวัยต่างๆ ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโภชนบ าบัด  ภาวะทุพโภชนาการและการเฝ้า
ระวัง ที่เป็นปัญหาโภชนาการของประเทศไทย การส ารวจประเมินสภาวะโภชนาการในชุมชน และแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน 
  ฝึกปฏิบัติการให้โภชนศึกษาในแต่ละวัยและสภาวะการณ์      
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4073107 สังคมวิทยาสาธารณสุข      3(2-2-5) 
  Public Health Sociology   
  โครงสร้างสังคม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ สังคมวิทยาของการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข ความสัมพันธ์ของบุคลากรในงานสาธารณสุข จิตวิทยาสังคมกับสาธารณสุข การเมือง การบริหาร
กับการสาธารณสุข การวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา ปัญหาสาธารณสุขและแนวทางการแก้ไข โดยใช้
แนวคิดสังคมวิทยาทางการแพทย์  
  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา  
 
4073305 การดูแลผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 
  Elderly Health Care  
  ความหมายและความส าคัญของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคมของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บทบาทของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  การจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้สู งอายุ                   
ความต้องการและความคาดหวังของผู้สูงอายุ แรงเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพกับ            
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
 
4073306 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน       3(2-2-5) 
  Home Health Care     
  การดูแลสุขภาพ  การประเมินสภาพผู้ป่วย  การฟ้ืนฟูสภาพบุคคลในภาวะต่างๆที่บ้าน                  
การประเมินความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ การให้อาหารทาง
สายยาง การเยี่ยมบ้าน  การวางแผน  การออกแบบการดูแลผู้ป่วย  การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย  การสร้าง
เสริมศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
  ฝึกปฏิบัติการการใส่สายสวนปัสสาวะ  การให้อาหารทางสายยาง  การวางแผนการเยี่ยมบ้าน  
และการประเมินผลการดูแลผู้ป่วย    
 
4073601 สุขภาพจิตชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Mental Health   
        ความหมายของสุขภาพจิตและการมีสุขภาพจิตดี ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต การป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและระบบการรักษาดูแลผู้มีปัญหาทางจิต รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบองค์รวม 
มุมมองของสังคมท่ีมีต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต แบบคัดกรองสุขภาพจิต นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพจิต  
        ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4074901 สัมมนาสาธารณสุข       3(2-2-5) 
  Seminar in Public Health  
  ความหมาย  องค์ประกอบของการสัมมนา  รูปแบบวิธีการจัดสัมมนา  จัดการสัมมนา 
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ความรู้และติดตามประเด็นทางวิชาการท่ี
ทันสมัย จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ร่วมให้ความรู้ ค าแนะน าและถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
  ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางด้านสาธารณสุข      
 
 2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
  English for Sciences  
              อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และเขียนข้อความ 
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 
4074109 ภาษาอังกฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์    3(3-0-6) 
  English for Public Health  
           อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางการแพทย์และ  สาธารณสุข และให้
เขียนข้อความ บทความและรายงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นภาษาอังกฤษ   
  ฝึกการสนทนากับผู้รับบริการสุขภาพ 
 
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4074902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in  
  Community  Health               
                     ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตที่ กระทรวงสาธารณสุขก าหนด                     
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การให้ ค าปรึกษา                
การท าแผล การจัดเตรียมและให้ยา การดูแลผู้ป่วยให้อาหารสายยาง การพ่นยา การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
มือ การท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ การ
เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ การสอนสุขศึกษารายบุคคล และราย
กลุ่ม การบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย การใช้ผ้าพันแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บ การซักประวัติการตั้งครรภ์
และการตรวจ ครรภ์เบื้องต้น การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การ ให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี                     
การให้บริการวางแผนครอบครัว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4074903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข    5(450) 
  Field Experience in Community Health    
                     การฝึกปฏิบัติงานศึกษาชุมชน ค้นหาปัญหาสาธารณสุขชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การสร้าง
เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในงานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ข การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การท าประชาคม การจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การด าเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การควบคุม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงาน การฝึกทักษะการบริหารงานสาธารณสุข
ตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ฝึกปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  งาน
ธุรการ งานบริหาร งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล ข้อมูลข่าวสาร ที่จ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  ฝึกการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ทักษะการให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข 
 
4074904 สหกิจศึกษา       6(540) 
  Cooperative Education 
  การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสาธารณสุข/สุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพ
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาและสถานบริการสุขภาพ
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการท างานให้กับนักศึกษา ให้มีคุณภาพตรง
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องการ   
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์                      
(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2555) กับ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 59 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม  133 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
                กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 
     วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
      Bachelor of Science Program in Public Health 

1. ชื่อหลักสูตร 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
      Bachelor of Science Program in Public Health 

- คงเดิม 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
     B.Sc. (Public Health) 
     วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
     Bachelor of Science (Public Health) 

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

- คงเดิม 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- คงเดิม 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
     ปรัชญา   
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มุ่งผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ มีคณุธรรม 
และมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขระดับ
ชุมชน 
     วัตถุประสงค์  
          1.ความเป็นเอนกประสงคส์ามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข
และสนบัสนุนการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนได้ 
          2. พัฒนาสุขภาพของชุมชนได้ มีความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. สามารถบริหารจัดการระบบข้อมลูข่าวสารเพื่อการพัฒนา
สาธารณสุขได ้

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
     ปรัชญา   
          มุ่งผลิตบัณฑติที่มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลอืผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว 
อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสาธารณสุข เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มีคุณธรรม จรยิธรรมตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
     วัตถุประสงค์  
          1. มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การควบคุมโรค   การตรวจประเมินและการบ าบดัโรคเบื้องต้น 
การดูแลใหค้วามช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงปรัญชาและวุตถุประสงค์ให้มีความ
เหมาะสม 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
          4. สามารถให้บริการทางวิชาการสุขภาพได้   
          5. มีเจตคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการปฏบิัติงานพัฒนาสาธารณสุขระดับ
ชุมชน สามารถด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางสุขภาพ และเป็นพลเมอืง
ที่ดีของชาติ 
          6. สามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

  2. มคีวามสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์แก่ชุมชนได ้
  3. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. หลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มจี านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 133 หน่วยกิต 
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          9 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                   6 หนว่ยกิต 
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    6 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต 
          และเลือกเรยีนในกลุ่ม 1 – 4                           3 หน่วยกิต    
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                      97 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาแกน                                           14 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                            59 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาเลือก                                          12 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต    
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6 หน่วยกิต 

5. หลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มี
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                     9  หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                     6  หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                 6  หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
          และเลือกเรยีนในกลุ่ม 1 – 4                         3 หน่วยกิต    
     ข. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                    96 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาแกน                                          14 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                           57 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาเลือก                                         12 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                      7 หน่วยกิต 
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกิต 

- ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตรวมเปน็ไม่น้อยกว่า 
132 หน่วยกิต 
- ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ เป็น 57 หน่วยกิต 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
6. ค าอธิบายรายวิชา 
1.1  กลุ่มวชิาแกน 
4021103  เคมทีั่วไปและปฏิบตัิการ     4(3-3-7) 
 General Chemistry and Laboratory 

4021103 เคมีทั่วไปและปฏบิัติการ     4(3-3-7) 
 General Chemistry and Laboratory 

- คงเดิม 
 

  ปฏิกิรยิาเคมีและมวลสารสัมพันธ ์โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด์สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย ์สารชีวโมเลกุล 
เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น และปฏิบัติการตามทฤษฎี 

 ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล 
เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
    ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบตัิการ                 4(3-3-7) 
 General Biology and Experiments 

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบตัิการ   4(3-3-7) 
 General Biology and Experiments 

- คงเดิม 
 

  สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์พันธุศาสตร์ การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา และปฏบิัติการตามทฤษฎี 

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่
ของพืช  โครงสร้างและหน้าทีข่องสัตว์ พันธุศาสตร์ การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  
   ปฏบิัติการที่เกีย่วขอ้งกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4072109 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 Microbiology and Parasitology for Public Health 

4072104 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 Microbiology and Parasitology for Public Health 

- ปรับปรุงรหัสวิชา  
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ทันสมยั
และสอดคล้องกับรายวิชา   ชนิด รูปร่างลักษณะของจุลินทรยี์ชนิดต่างๆ การติดต่อ การเกิดโรคโดยเน้น

เฉพาะเชื้อที่สามารถพบได้บ่อยการปอ้งกันการระบาดของเช้ือโรควิทยาภูมิคุ้มกนั  และการ
ฝึกปฏิบัติการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย ์และศึกษารูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ความสมัพันธ์
ระหว่างปรสิตกับคน ระบาดวิทยา การติดต่อ การควบคุมและการปอ้งกันปรสติที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และฝกึปฏิบัตกิารตรวจหาปรสิตที่ส าคัญในภมูิภาค 

  ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรยี์ และปรสิตที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การท าลาย และการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต              การติดเช้ือ และการตา้นทานต่อ
การติดเช้ือ 
             ฝึกปฏิบัติตามทฤษฎ ี

 113105 สถิติเพื่อการวิจัย     3(3-0-6) 
 Statistic for Research 

 4113105  สถิติเพื่อการวิจัย     3(3-0-6) 
  Statistic for Research 

- คงเดิม 
 

              ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม หลกัการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสองทาง 

     ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสองทาง 

~ 65 ~ 
 



รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
1.2 กลุม่วิชาบังคับ 
4071101 กายวิภาคและสรีรวทิยา  1     2(1-2-3) 
 Anatomy and Physiology I 

4071101 กายวิภาคและสรีรวทิยา 1   3(2-2-5) 
 Anatomy and Physiology I 

- ปรับปรุงจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 ความหมายความส าคัญของวิชากายวภิาคและสรีรวิทยาความรู้เบื้องต้น
และค าศัพท์ทางกายวภิาคศาสตร์และสรีรศาสตร์โครงสร้างร่างกายมนุษย์รูปร่าง
ลักษณะต าแหน่งและปฏิบัตกิารตามทฤษฎ ี

 ความหมาย  ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์  
โครงสร้างร่างกายมนุษย์รูปร่าง  ลกัษณะ  ต าแหน่ง ระบบโครงร่าง  ระบบกลา้มเน้ือ  ระบบ
ประสาท 
  ฝึกทักษะการท าหุ่นจ าลองระบบโครงร่าง  ระบบกล้ามเน้ือ  ระบบประสาท 

4071102 การสาธารณสขุเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 Introduction to Public Health 

4071102 การสาธารณสขุเบื้องต้น   3(2-2-5) 
 Introduction to Public Health  

- ปรับปรุงจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

     ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุขบทบาทของกระทรวง
สาธารณสุขระบบการสาธารณสุขในประเทศไทยและนวัตกรรมสาธารณสุขนโยบาย
การแก้ปญัหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจบุันแผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ การวางแผนและประเมินผลทางสาธารณสุข 

               ความหมาย แนวคิด หลกัการของการสาธารณสุข วิวัฒนาการของการสาธารณสุข 
บทบาทของนักสาธารณสุขในระบบสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสาธารณสุข
แห่งชาติ นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนั   
  ฝึกปฏบิัติงานและสังเกตการณ์ขอบข่ายงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

4071103 กายวิภาคและสรีรวทิยา 2     2(1-2-3)                     
 Anatomy and Physiology II 

4071103 กายวิภาคและสรีรวทิยา 2   3(2-2-5) 
 Anatomy and Physiology II 

- ปรับปรุงจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 หน้าที่การงานของอวยัวะในระบบโครงร่างระบบกล้ามเน้ือระบบประสาท  
ระบบหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลืองระบบยอ่ยอาหารระบบ  ขบัถ่าย 
ระบบต่อมไร้ท่อระบบสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกายและปฏบิัติการ
ตามทฤษฎ ี

              โครงสร้าง หน้าที่การงานของอวัยวะในระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น้ าเหลือง  ระบบย่อยอาหาร  ระบบ  ขบัถ่าย  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ ์ความสัมพันธ์ในแต่
ละระบบของ  ร่างกาย  
 ฝึกปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง  ระบบยอ่ยอาหาร    
ระบบขับถ่าย  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์   

4072105 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ์   3(2-2-5) 
 Health Education  and  Principle  of   
 Public  Relations  

4071401 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรส์าธารณสุข  3(2-2-5) 
 Health Education and Behavioral Science in  
 Public Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

              ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา 
การวางแผนและการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ประเภทและความส าคัญของ
สื่อสุขศึกษา การผลิตการใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อสุขศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบตัิการ
สอนสุขศึกษาการน าสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ ์มาประยุกต์ในงานสาธารณสุข 
  

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมแลพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล สถานการณ์ แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
สาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีและแบบจ าลองทางสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการวางแผนงาน การ
ด าเนินงานและการประเมินผลงานสุขศกึษาวธิีการทางสุขศึกษา การสื่อสารในงานสาธารณสุข 
มาตรฐานการด าเนินงานสุขศึกษา การพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษา  การผลิตสื่อสุขศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและสอนสุขศึกษา 

~ 66 ~ 
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4072104     พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข   3(2-2-5) 
 Behavioral Science in Public Health 

 ยกเลิกรายวิชา โดยยุบรวมกับวิชาสุข
ศึกษาและการประชาสัมพันธ ์

     ความหมาย ความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ และการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ วธิีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพหลักวธิีการประเมินพฤติกรรมสขุภาพการสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหา
สาธารณสุข 
4071701 การแพทย์ทางเลือก              3(2-2-5) 
             Alternative Medicine 

4071801 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย  3(2-2-5) 
              Alternative Medicine and Thai Traditional Medicine  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้  เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพโดยการแพทยท์างเลือก ได้แก่ การใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร สคุนธบ าบัด วารีบ าบัด อาหารเพือ่สุขภาพ การ
นวดเท้า การนวดตัว การท าสมาธ ิข้อหา้ม ข้อควรระวังในการรักษาโดยแพทยท์างเลือก 
โรคทีเหมาะสมกับการรักษาแบบแพทยท์างเลือก และปฏิบัติการตามทฤษฎ ี

    การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ทางเลือก การแพทยแ์ผนไทย สมุนไพร สุคนธ
บ าบัด วารีบ าบัด อาหารเพื่อสุขภาพ การนวดเท้า การนวดตัว การท าสมาธ ิการเลือกใช้ด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก และการแพทยแ์ผนไทย 
  ฝึกปฏบิัติการนวดเท้า การนวดตัว การท าสมาธิและการท าลูกประคบ 

4072703 การพัฒนาอนามัยชุมชน   3(2-2-5) 
 Community Health Development 

4072105 การพัฒนาอนามัยชุมชน    3(2-2-5) 
 Community Health Development      

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 และฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับความหมาย ชนิด ลักษณะ และองค์ประกอบชุมชน  
วิถีชุมชน การเตรียมชุมชนการวินิจฉยัชมุชนการท าแผนชุมชนการวางแผนด าเนินงาน
เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนการเยี่ยมบา้น การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
กับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอนามยัชุมชน การควบคุมก ากับงานการ
ประเมินผลและการสรุปรายงาน 
  
 

               การศึกษาชุมชน การค้นหาปัญหาสาธารณสุขและตวัชี้วัดปัญหาสาธารณสุข 
กระบวนการวินจิฉัยชุมชน การศึกษาชมุชน องค์กรชุมชนและการเขา้ถึงชุมชน เครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขชุมชน การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การท าประชาคม การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การมีส่วน
ร่วม  เทคนิคการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
               ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
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4072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
 Environmental Health    

4072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
 Environmental Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 ความหมายขอบเขตความส าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมความหมายของ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดล้อมในแง่นิเวศวิทยา
องค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของมนุษย์การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการและวธิีการในการจัดสุขาภิบาลทีพ่ักอาศัย โรงเรียน ชุมชน 
และอาคารสถานที่มลพิษสิ่งแวดล้อมไดแ้ก่ เสียงกลิ่นควันอากาศการควบคุมแมลงและสัตว์
น าโรคการควบคุมเหตุร าคาญกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอนามยัสิ่งแวดล้อมการศึกษาดู
งานและฝึกปฏบิัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 หลักการ แนวคิด และความส าคัญของงานอนามยัสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ า
สะอาด  การจัดการน้ าเสีย การจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล การควบคุมมลพิษดา้นอากาศ 
เสียง ผลกระทบของมลพิษด้านตา่ง ๆ ตอ่สุขภาพอนามยั การอนามยัสิ่งแวดล้อมอื่นในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน สุขาภิบาลที่พกัอาศัย สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น า
โรค  การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มในระหว่าง
เกิดและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ  
            ฝึกปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4072106 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั    3(2-2-5) 
 Occupational Health and Safety                  

4072202 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั   3(2-2-5) 
 Occupational Health and Safety 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 ความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตและความส าคัญของอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยศึกษาสาเหต ุพิษ และโรคที่เกดิจากการประกอบอาชพี รวมทั้งการแกไ้ขป้องกัน 
ควบคุมอุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับงานดา้นอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย  การด าเนินงานและการบริการเกีย่วกับอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

               แนวคิดและความส าคัญของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมใน
การท างานที่กอ่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ  การป้องกันอุบัติเหตุ
และหลักความปลอดภยัในการท างาน วธิีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการท างาน 
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
              ฝึกปฏิบัติการการวางแผนการป้องกันอันตรายจากการท างาน 

4072502 การปฐมพยาบาลและการดแูลผู้ป่วยทีบ่้าน  3(2-3-5) 
              First Aids and Home Health Care 

4072301 การปฐมพยาบาล     3(2-2-5) 
  First Aids   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงชั่วโมงการฝึกปฏิบัต ิ
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

               หลกัการและเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลการปฐมพยาบาล การดูแล การฟื้นฟูสภาพบุคคลในภาวะตา่งๆ ที่บ้าน ฝึก
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล การใช้วัสดุอปุกรณ์ในการปฐมพยาบาล และการดูแลผูป้ว่ยที่บา้น 
การฟื้นฟูสุขภาพบุคคลในภาวะตา่งๆ ทีบ่้าน 

  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับบาดแผลชนิดต่างๆ สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย การได้รับสารพิษ ไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย การหมดสติ การห้ามเลือด การ
พันผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพื้นฐาน ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจบ็และการน าส่งสถานพยาบาล 
       ฝึกปฏิบัติการท าแผล การน าสิ่งแปลกปลอมออกจากรา่งกาย การปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยได้รับสารพิษ ไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย หมดสต ิการหา้มเลือด การพัน
ผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การชว่ยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  
 
 
 
 
 

~ 65 ~ 
 ~ 68 ~ 

 



รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4073110 เภสัชสาธารณสุข                  3(2-2-5) 
 Pharmacology 

4072302 เภสัชวทิยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข             3(2-2-5) 
 Introduction to Public Health Pharmacology  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้  หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยาอันตรายจากการใช้ยาหลักการใช้ยาการค านวณ

ทางเภสัชกรรมการแบ่งกลุ่มยากลไกการออกฤทธิ์ที่ส าคัญสรรพคุณวิธีใช้ขนาดที่ใช้อาการ
ข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดบัญชียาหลัก
แห่งชาติยาสามัญประจ าบ้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขและปฏิบัตกิารตามทฤษฎี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและสารเสพติด การแบ่งกลุ่มยา ยาสามญัประจ าบ้าน 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ประชาชนใน
ชุมชน นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาของสถานบรกิารสาธารณสุข
โดยมุ่งเน้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ใน
หน่วยบรกิารสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขด้านยาและเวชภณัฑ์ ขอบเขต
บทบาทในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  ฝึกปฏบิัติการตรวจร่างกายเบื้องต้น และการจา่ยยาตามอาการ 

 4072303 การป้องกันและควบคุมโรค   3(2-2-5) 
 Prevention and Disease Control 

- แยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน
และควบคุมโรคเป็นรายวิชาใหม ่

  ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล สิ่งแวดล้อมและเชื้อโรค ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชากร เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุ อาการและอาการแสดง การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้ปว่ยแต่ละราย การตรวจร่างกาย การสอบสวนโรค การ
วางแผนป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 

4073704     อนามยัแม่และเด็ก                3(2-3-5) 
    Maternal and Child Health Care 

4073106 อนามัยครอบครัว    3(2-2-5) 
 Family Health Care 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัต ิ
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

    การเจริญพันธุ ์และการวางแผนครอบครัวการดูแลสุขภาพหญิง  ตั้งครรภ์
อาการผิดปกติในขณะตั้งครรภ์ การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ 
การฝากครรภ์  การคลอดและการดูแลหลังคลอดรวมถึงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก 

0-6 ปี และปฏิบัตกิารตามทฤษฎ ี

 แนวคิดพื้นฐานทฤษฏีและโครงสร้างครอบครัว หลักการประยุกตก์ารดูแลสุขภาพ 
ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สภาพแต่ละชว่งวยั การดูแลสุขภาพของวัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์  การฝากครรภ ์ ทักษะการใหค้ าปรึกษาด้านครอบครัว ครอบครัวสัมพันธ์ และการ
ดูแลรักษาสุขภาพสมาชกิในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 
 ฝึกปฏิบัติการตรวจครรภ์  การให้ค าปรกึษาด้านการวางแผนครอบครัว และการ
ดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

~ 69 ~ 
 



 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4072501  การรักษาพยาบาลเบื้องตน้             3(2-3-5) 
  Introduction to Medical care 

4073304 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 Primary Medical Care 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัต ิ
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้   หลักการรักษาโรคเบื้องต้นขั้นตอนและวิธีการซักประวัตกิารตรวจรา่งกาย

ตามระบบการบันทึกผลการแปรผลตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเบื้องต้นการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันและการรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรม ตลอดจนศึกษาหลักการวินิจฉัยแยก
โรคอาการและอาการแสดงของโรคการรักษาการป้องกันการฟื้นฟูสภาพการใหค้ าแนะน า
และค าปรึกษาและปฏิบัติการตามทฤษฎี 

 การรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ การซักประวัต ิ  การตรวจร่างกาย  
การประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น  สัญญาณชีพ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร   
    ฝึกปฏบิัติการซักประวัต ิ การตรวจร่างกาย  การประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น  
การวัดสัญญาณชีพ 

4071702 การสร้างเสริมสุขภาพ                3(2-2-5) 
              Health   Promotion 

4073401 การสร้างเสริมสุขภาพ    3(2-2-5) 
 Health Promotion   

- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเส่ียงปัจจยัที่มีผลต่อ
สุขภาพของบุคคลกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละวยั
ได้แก่วัยเด็กและเยาวชนบุคคลวัยท างาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และปฏิบัตกิารตามทฤษฎี 

 แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเส่ียง ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพของบุคคล กลวธิีในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละวยั
ได้แก่ วัยเด็กและเยาวชน บุคคลวัยท างาน ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร  
               ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพตามวัย 

4073401 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค             3(2-2-5) 
 Epidemiology and  Disease Control3 

4073701 วิทยาการระบาด     3(2-2-5) 
 Epidemiology   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้               ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของระบาดวิทยา มาตรการการวัดการ

ป่วยและการตายวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทีเ่กี่ยวกบั
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและการสอบสวนการระบาดของโรครวมทั้งการฝึกปฏบิัติ
ทางด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 

 หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรคและระดับการป้องกนั
โรค การวัดทางระบาดวิทยาและสถิติชพี รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาเบือ้งต้น 
หลักการเฝ้าระวังและการสอบสวนระบาดวิทยา รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา   
               ฝึกปฏิบัติการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

4073901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Health 

 - ยกเลิกรายวิชา โดยเพิ่มรายวิชาวจิัยทาง
สาธารณสุข 1 และ 2 

 ระเบียบวธิีการวิจยัในงานสาธารณสุขการวางแผนการวิจยัการสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะหข์้อมูลการเขียนโครงร่างการวิจยัการเขียนโครงร่าง
วิจัยและรายงานวิจยัทางสาธารณสุขและการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 

 

 

 

 

~ 70 ~ 
 



รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 4073702   วิจัยทางสาธารณสุข 1     3(2-2-5) 

               Research in Public Health I 
- วิชาใหม ่

     การก าหนดประเด็นปัญหาและหวัข้อวจิัย การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดระเบียบวิธวีิจยั ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือเพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดทาโครงร่างวิจัยภายใต้
การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย การน าเสนอโครงร่างวิจยั   
  ฝึกปฏบิัติการท าโครงร่างวิจัย และน าเสนอโครงร่างวิจัย 

 4073703  วิจัยทางสาธารณสขุ 2     3(2-2-5) 
   Research in Public Health II 

- วิชาใหม ่

   การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการวจิัย 
การจัดท ารูปเล่มรายงานวิจยั ภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษาวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจยั  
      ฝึกปฏิบัติการท าวจิัยทางสาธารณสุข 

4073602     การวางแผนด าเนินงานและประมวลผล สาธารณสุข 2(2-2-5)    
     Community Public Health Planning and  
     Evaluation  

 - ยกเลิกรายวิชา 

    แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การประสานงาน และ
การประเมินผลโครงการด้านสุขภาพและสาธารณสุข บทบาทของผู้น าในการวางแผนและ
ประสานงานกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม การจัดท าขอ้มูล และ
การน าผลการวิจยัมาใช้ในการประเมินผลงานสาธารณสุข 
4073111     กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชวทิยา              3(3-0-6) 
    และจริยธรรมวชิาชีพ 
                 Public  Health  Law  and  Forensic  Medicine 

4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสขุ             3(3-0-6)        
 Law and  Ethic In Public Health   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

     ความหมาย  แนวคิด  ความส าคัญ  ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข การประกอบโรคศิลปะ บทบาท ของกฎหมายในการแก้ปญัหาสาธารณสุข 
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบของนักสาธารณสุข
ต่อกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุข หลักการชันสูตรพลิกศพ  สาเหตุการตาย  
การตัดสินการตาย  การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย  และการเขียนรายงานการชันสูตร
พลิกศพ รวมถึงจรยิธรรมวิชาชีพ 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายสาธารณสุข ความส าคัญของ
กฎหมายสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข กฎหมายดา้นความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายปกครองและ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใชใ้น
งานสาธารณสุข 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4073601 การบริหารงานสาธารณสุข              3(3-0-6) 
              Public Health Administration 

4074501 การบริหารงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
 Public Health Administration 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและ
การค้นคว้าอิสระ 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไปการบริหารสาธารณสุขการวิเคราะห์
นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขกระบวนการวางแผนงานโครงการด้าน
สาธารณสุขระบบประกันสุขภาพกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วกับการปฏิบัติราชการ 

 หลักการและความส าคัญในการบริหารงานสาธารณสุข องค์การและ
การพัฒนาองค์การในงานสาธารณสุข กลยุทธ์ในการบรหิารงานสาธารณสุข การ
จัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหารทีมงาน การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูลสาธารณสุข การวางแผนกลยุทธ์
ในงานสาธารณสุข การสร้างตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ ์การก ากบัดูแลและการประเมินผล
นโยบายสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข การจัดการบริการสุขภาพรวมทั้งการ
ประกันคุณภาพ  
                ฝกึปฏบิัติการบริหารจัดการโครงการ 

1.3 กลุ่มวิชาเลือก 

4073108 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเบื้องต้น                            3(2-2-5) 
              Introduction  to  Public  Health  Economics 

 - ยกเลกิรายวิชา 

  การประยุกตว์ิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย  โดยเน้นถึงความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากัดให้ได้
ประโยชน์สูงสุด  และเกิดประสิทธภิาพมากที่สุดในเร่ืองการให้บริการสาธารณสขุ  และ
การบริหารการรักษาพยาบาล  การจัดสรรงบประมาณ  และการประเมินโครงการงาน
สาธารณสุข  ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
4073112 สารสนเทศทางสขุภาพ                          3(2-2-5) 
              Information in Health 

 - ยกเลิกรายวิชา  

  ระบบและสารสนเทศทางสุขภาพแนวทางการศึกษาค้นควา้สารสนเทศทาง
สุขภาพแหล่งสารสนเทศการประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศแนวโน้มของระบบ
สารสนเทศทางสุขภาพและฝึกค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติ แนวคิด กระบวนการและ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทันสมัย  ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างให้เกิดทักษะ น าไป
ทดลองใช้และประเมินผล 
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4073301  โภชนาการสาธารณสขุ                           3(2-2-5) 
 Public Health Nutrition 

4072106 โภชนาการสาธารณสุข   3(2-2-5) 
              Public Health Nutrition 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

 ลักษณะประเภทและคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่างๆความต้องการอาหาร
และวิธจีัดอาหาร ส าหรับบุคคลวัยตา่งๆ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโภชนบ าบัด ภาวะทุพ
โภชนาการที่เป็นปัญหาโภชนาการของประเทศไทย การด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังการ
ส ารวจประเมินสภาวะโภชนาการในชุมชนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชนและปฏบิัติการตามทฤษฎ ี

  ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่างๆ  ความต้องการ
อาหาร และสารอาหารและวธิีจัดอาหาร ส าหรับบุคคลวัยตา่งๆ ศึกษาความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับโภชนบ าบัด  ภาวะทุพโภชนาการและการเฝ้าระวัง ที่เป็นปัญหา
โภชนาการของประเทศไทย การส ารวจประเมินสภาวะโภชนาการในชุมชน และ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน 
   ฝึกปฏิบัติการใหโ้ภชนศึกษาในแต่ละวยัและสภาวะการณ์      

4073113 สังคมวิทยา สาธารณสขุ              3(2-2-5) 
              Public Health Sociology 

4073107 สังคมวิทยาสาธารณสขุ    3(2-2-5) 
              Public Health Sociology 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  ความหมายและโครงสร้างของสังคมปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผล
ต่อสุขภาพลกัษณะการให้บริการสาธารณสุขและปัญหาในการรับบริการของประชาชน
  
  
            
 

  โครงสร้างสังคม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ สังคมวิทยา
ของการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ความสัมพันธ์ของบุคลากรในงานสาธารณสุข 
จิตวิทยาสังคมกับสาธารณสุข การเมือง การบริหารกบัการสาธารณสุข การ
วิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา ปัญหาสาธารณสุขและแนวทางการแก้ไข โดย
ใช้แนวคิดสังคมวิทยาทางการแพทย ์ 
                 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชมุชนทางด้านสังคมวิทยา 

4073114 การดูแลเด็กและผู้สูงอาย ุ              3(2-2-5) 
              Child and Elderly Health 

4073305 การดูแลผู้สูงอาย ุ     3(2-2-5) 
              Elderly Health Care 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้   ความมุ่งหมายและความส าคัญของการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุสขุภาพ

ส่วนบุคคลอุบัติเหตุและการปอ้งกันการปฐมพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยปัญหาสุขภาพ
โดยทั่วไปของเด็กและผู้สูงอาย ุการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ 
       
 

  ความหมายและความส าคัญของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอาย ุความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้สูงอายุ แรงเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสุขภาพกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
                ฝกึปฏบิัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ  
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 4073306 การดูแลผูป้่วยทีบ่้าน                            3(2-2-5) 

 Home Health Care  
- วิชาใหม ่

              การดูแลสุขภาพ  การประเมินสภาพผู้ปว่ย  การฟื้นฟูสภาพบุคคลใน
ภาวะต่างๆที่บ้าน  การประเมินความตอ้งการด้านต่างๆ ของผู้ป่วยทีบ่้าน การดูแล
ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ การใหอ้าหารทางสายยาง การเยีย่มบา้น  ฝกึทักษะการ
เยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การวางแผน  การออกแบบการดูแลผู้ป่วย  
การประเมินผลการดูแล  การสร้างเสริมศักยภาพครอบครัว  ชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
 ฝึกปฏิบัติการดแูลผู้ป่วยที่บ้าน    

4072107 สารเสพตดิและสขุภาพจิตชุมชน               3(2-2-5) 
              Nacrotic Drugs and Community Mental Health 

4073601  สขุภาพจิตชมุชน                                              3(2-2-5)             
              Community Mental Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้   ความหมายความส าคัญของสารเสพติดและสุขภาพจิตกฎหมายเกีย่วกับสาร

เสพติดในประเทศไทยประเภทของสารเสพติดและผลต่อร่างกายสาเหตุของการติดสาร
เสพติดปัญหาจากผู้ติดสารเสพติดการบ าบัดการปอ้งกันการแก้ปัญหาและการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดพื้นฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิตการปรับตวัพฒันาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจสังคมปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสุขภาพจิตบทบาทของบุคคลครอบครัว
และชุมชนในการป้องกันปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพจิต 

               ความหมายของสุขภาพจิตและการมีสุขภาพจิตดี ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจติและระบบการรักษาดูแลผู้มีปญัหาทางจิต 
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบองค์รวม มุมมองของสังคมที่มีต่อผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต แบบคัดกรองสุขภาพจิต นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพจิต  
               ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวยั 

4073115   เพศศึกษา                                   3(2-2-5) 
               Sex Education 

 - ยกเลิกรายวิชา 

   ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหวา่งเพศ ความเชื่อและเข้าใจผิดเกีย่วกบัเรื่องเพศ 
ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนชวีิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศ 
การสอนเพศศึกษา จิตเวชศาสตร์กับเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักและแนวคิด
เกี่ยวกบัการสอนเพศศึกษา 
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4073116 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ               2(1-2-3) 
              Management Information System 

 - ยกเลิกรายวิชา 

  แนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อ                การจัดการ 
การน าแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข                    การ
จัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศตลอดจนการน าสารสนเทศ การน าคอมพวิเตอร์มา
ใช้เพื่อการจัดการระบบสารสนเทศตลอดจนการน าสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร และ
บริการสาธารณสุข 
4073202 การจัดหาน้ าสะอาดและการก าจดัของเสีย             3(2-2-5) 
              Water Supply and Waste Disposal 

 - ยกเลิกรายวิชา 

  ความหมาย ความส าคัญของการสุขาภบิาลน้ าดื่มน้ าใช้คุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และวิธกีารจัดหาน้ าสะอาด องค์ประกอบที่
ควรพิจารณา หลักการ และวิธกีารในการจัดการมูลฝอย การก าจัดของเสียและการก าจัด
สิ่งขับถ่าย การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตัิในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

  

4073603   การวดัและประเมินผลภาวะสุขภาพ             3(2-2-5) 
               Measurement and Evaluation in Health  

 - ยกเลิกรายวิชา 

    ความหมายความส าคัญหลักและวธิีการวัดและประเมินภาวะสุขภาพการ
วัดการเจริญเติบโตการวัดพัฒนาการเดก็การวัดภาวะโภชนาการการตรวจร่างกายเด็กการ
ใช้เครื่องมือในการวัดภาวะสุขภาพชนิดต่างๆการประเมินผลการวัดภาวะสุขภาพ          
4073706 การเลี้ยงดูเด็กที่ความบกพร่องทางกาย             3(2-2-5) 
              Care of the Handicap Child 

 - ยกเลิกรายวิชา 

   ความรู้ทัว่ไปและสาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางกาย ลักษณะ
พฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางด้านต่างๆ การชว่ยเหลือระยะเริม่แรก
ให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านตา่งๆ ตัง้แต่การเดิน พัฒนาการ การฝึกทักษะดา้นต่างๆ 
ให้แก่เด็กที่มีความพิการทางกาย  กฎหมายคนพิการ  และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
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4074902 สัมมนาสาธารณสขุ                2(1-2-3) 
              Public Health Seminar               

4074901 สัมมนาสาธารณสขุ                3(2-2-5) 
 Seminar in Public Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงจ านวนหนว่ยกิตโดยเพิ่มชัว่โมงการฝึก
ปฏิบัติและการค้นคว้าอิสระ 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  ค้นคว้าปัญหาสาธารณสุขด้วยกระบวนการต่างๆ อภิปราย และน าเสนอโดย
ใช้กระบวนการสัมมนา 

 จัดการสัมมนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อที่
เกี่ยวกบัด้านสาธารณสุข อาชีวอนามยัและความปลอดภัย อนามยัสิ่งแวดล้อม 
และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประยกุตใ์ช้ความรู้และติดตามประเด็นทาง
วิชาการที่ทันสมัย จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ร่วมให้ความรู้ 
ค าแนะน าและถ่ายทอดแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
              ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางด้านสาธารณสุข      

1.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์ 
4002251   ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร ์            3 (3-0-6) 
               English for Sciences 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 
              English for Sciences 

- คงเดิม 

               อา่นข้อความบทความรายงานการวจิัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์และให้
เขียนข้อความบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจยัและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และเขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 

4072108 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาธารณสุขศาสตร์             3(2-2-5) 
              English for Public Health 

4074109 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาธารณสุขศาสตร์             3(3-0-6) 
 English for Public Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 
                อา่นข้อความบทความรายงานการวจิัยและเอกสารทางการแพทย์และ  

สาธารณสุขและให้เขยีนข้อความบทความและรายงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเป็น
ภาษาอังกฤษ 

  อ่านขอ้ความ บทความ รายงานการวิจยัและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และเขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 ฝึกการสนทนากับผู้รับบริการสุขภาพ 
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1.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
4074801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ    2(90) 
              Preparation for Professional Experience in   
              Community  Health 

4074902    การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ         2(90) 
                Preparation for Professional Experience in    
                Community  Health 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  ฝึกปฏบิัติกิจกรรมด้านสาธารณสุขในสถานบริการ และกระบวนการแก้ปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวชิาชีพ 

                 ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด   วินจิฉยัโรคเบื้องต้น การซักประวัติและตรวจร่างกาย
เบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การให้ ค าปรึกษา การท าแผล การจัดเตรียมและให้
ยา การดูแลผู้ปว่ยให้อาหารสายยาง การพ่นยา การเจาะเลือดจากปลายนิ้วมือ 
การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ การท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย การใส่ถุงมือ
ปราศจากเช้ือ การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ การเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ การสอนสุขศกึษารายบุคคล 
และรายกลุ่ม การบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย การใช้ผ้าพันแผล การเคลื่อนย้ายผูป้่วย
บาดเจ็บ การซักประวัตกิารตั้งครรภ์และการตรวจ ครรภ์เบื้องต้น การดูแลมารดา
และทารกหลังคลอด การ ให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี การให้บริการวางแผน
ครอบครัว 

4074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ   4(360) 
              Field Experience in Community Health   

4074903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ   5(360) 
              Field Experience in Community Health   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงจ านวนหนว่ยกิตโดยเพิ่มชัว่โมงการฝึก
ปฏิบัต ิ
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนขึน้ 

  สาธารณสุขและสอบผ่านรายวิชาในกลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับทุกวิชาฝึก
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในสถานบริการและกระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 

          การฝึกปฏิบัติงานศึกษาชุมชน ค้นหาปญัหาสาธารณสุขชุมชน                  
การวินิจฉัยชุมชน การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในงานสาธารณสุข
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การท าประชาคม การจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การควบคุม ก ากับและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การฝึกทักษะการบริหารงานสาธารณสุขตามขอบขา่ย
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ฝกึปฏิบัติงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้
ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อนามยัโรงเรียน อนามัย
สิ่งแวดล้อม การฝึกปฏบิัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  งานธุรการ งาน
บริหาร งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล ข้อมูลข่าวสาร ที่จ าเป็นส าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ฝกึการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
ทักษะการให้บริการในด้านตา่ง ๆตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข 
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4074803 สหกิจศึกษา                                                    7(630)                      
 Cooperative Education 

 - คงเดิม 
 

 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสาธารณสุข/สุขภาพ ในสถาน
บริการสุขภาพหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารยน์ิเทศของ
สาขาวิชาและสถานบริการสุขภาพหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่พัฒนาความรู้
และทักษะการท างานใหก้ับนักศึกษา ใหม้ีคุณภาพตรงกับสถานประกอบการหรอืหน่วยงาน
ต้องการ   

~ 78 ~ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึ งอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  
 
 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมี
การสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 ก าร ให้  “I” แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค น ใด  อ าจ าร ย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
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  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า   5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6  
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี 
และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
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  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   2 ปี 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็ นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศกึษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองการก้าวลว่งหรือซับซ้อนในวิชาชีพ 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชือ่…..นางสาวมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล….. ต าแหน่งทางวิชาการ….. ผู้ช่วยศาสตราจารย์….. 
 

1. ประวัติการศึกษา   
                ปี               ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

พ.ศ. 2554 พท.ว.      กองประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2553 พท.ภ.      กองประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2530 ค.ม. (สุขศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525 ค.บ. (สุขศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.   ภาระงานสอน  
   2.1  ภาระงานสอนปัจจุบัน ปีการศึกษา 1/2558 
  รหัสวิชา             ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
  4071701     การแพทย์ทางเลือก              3(2-2-5)
  4073601      การบริหารงานสาธารณสุข       3(3-0-6) 
  4074902                   สัมมนาสาธารณสุข              2(1-2-3) 
 2.1  ภาระงานสอนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2/2558 
  รหัสวิชา    ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
  4073105                 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
  3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
  มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2543). เอกสารประกอบการสอนเรื่องสุขภาพ 

                      ผู้สูงอาย.ุ ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2543). เอกสารประกอบการสอนเรื่องสุขภาพ 

                 สิ่งแวดล้อม. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2551). โรคผู้สูงอายุและการดูแล. ก าแพงเพชร: 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2554). การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.ก าแพงเพชร:   

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
3.2  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ  

  มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2551).  ผลการนวดและการประคบสมุนไพร 
                                      ที่มีต่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขตจังหวัดก าแพงเพชร.    
   มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล วัชรีบูลย์ บ่อน้อย และราตรี โพธิ์ระวัช. (2553). ปัจจัยที่
    สัมพันธ์กับความม่ันคงทางอาชีพของผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยใน
    จังหวัดก าแพงเพชร.  
   มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2558). รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับ 
    ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร.  
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ชื่อ…..นางอุมาพร ฉัตรวิโรจน์….. ต าแหน่งทางวิชาการ….. รองศาสตราจารย์….. 

1. ประวัติการศึกษา   
  ปี                     ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

พ.ศ. 2542 ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2.   ภาระงานสอน  
 2.1 ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 1/2558 
  รหัสวิชา             ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 
    4071101      กายวิภาคและสรีรวิทยา 1                      2(1-2-3) 
   4072501     การรักษาพยาบาลเบื้องต้น    3(2-3-5) 
   4072502     การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน    3(2-3-5)
   2.2 ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 2/2558 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 
   4071103  กายวิภาคและสรีรวิทยา 2    2(1-2-3)  
   4073704  อนามัยแม่และเด็ก   3(2-3-5)  
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน  
    อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2548). เอกสารประกอบการสอนเรื่องการตั้งครรภ์และ 

           การคลอด. ก าแพงเพชร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2548). เอกสารประกอบการสอนเรื่องโรคเด็กและการ 
           ป้องกัน. ก าแพงเพชร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2556). การสร้างเสริมสุขภาพตามวัย. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช 
   ภัฏก าแพงเพชร.  
 อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2556). เอกสารประกอบการสอนเรื่องการปฐมพยาบาลและการ 
   รักษาพยาบาลเบื้องต้น. ก าแพงเพชร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 3.2  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
     อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2553). การสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

           ก าแพงเพชร. วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา.  
           7(2) : 15-25.  

  อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์. (2554). การพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ 
           การมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   
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ชื่อ…..นางสาววสุนธรา รตโนภาส….. ต าแหน่งทางวิชาการ….. ผู้ช่วยศาสตราจารย…์.. 

1. ประวัติการศึกษา   
  ปี                       ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
            พ.ศ. 2549    วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2545    วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2555           ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.   ภาระงานสอน  
 2.1  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 1/2558 
       รหัสวิชา             ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
  4073401      วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค        3(2-2-5) 
  4073901      ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5)  
 2.2  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 2/2558 
   รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4073301  โภชนาการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
  4073602 การวางแผนการด าเนินงานและ 2(2-2-5) 
    การประเมินผลสาธารณสุข    
3.   ผลงานทางวิชาการ 

3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน  
วสุนธรา รตโนภาส. (2554). การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน. 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
วสุนธรา รตโนภาส. (2557). การส่งเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการในแต่ละวัย. 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 3.2   ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
  วสุนธรา รตโนภาส. (2554). ภาวะโภชนาการ ความรู้ และการปฏิบัติตน 

                      ตามข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพดีของคนไทยของ 
                      นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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 ชื่อ…..นางสาวราตรี โพธิ์ระวัช….. ต าแหน่งทางวิชาการ….. อาจารย์….. 

1. ประวัติการศึกษา   
  ปี                        ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
            พ.ศ. 2555    ส.ม.  (สาธารณสุขศาสตร์)           มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2546    วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)        สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

 2.   ภาระงานสอน  
   2.1  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 1/2558 
  รหัสวิชา            ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 
  4071102   การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   4072104   พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
   4073108   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  2.2  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 2/2558 
   รหัสวิชา    ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   4073113   สังคมวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5)  
   4072703   การพัฒนาอนามัยชุมชน 3(2-2-5)   

3.   ผลงานทางวิชาการ 
3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน  

-  
 3.2  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ราตรี โพธิ์ระวัช. (2559). การประเมินโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของศูนย์การแพทย์ 

              ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ…..นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ….. ต าแหน่งทางวิชาการ….. อาจารย์….. 
 

1. ประวัติการศึกษา   
  ปี                        ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
  พ.ศ. 2559    ส.ม.  (สาธารณสุขศาสตร์)           มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            พ.ศ. 2555    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 2.   ภาระงานสอน  
    2.1  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 1/2558 
   รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   4073110  เภสัชสาธารณสุข 3(2-2-5) 
   4072201 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   
   2.2  ภาระงานสอนปัจจุบันปีการศึกษา 2/2558 
   รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   4072106 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 
   4073114  การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
   4073112 สารสนเทศทางสุขภาพ 3(2-2-5)   

3.   ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน  
    -  

  3.2  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    -  
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