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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
: Bachelor of Public Health (Program in Public Health)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย)
: ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Program in Public Health)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: B.P.H. (Public Health)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถอาน เขียนภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)
พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
6.3 คณะกรรมการกลั่นกรองการวิพากษหลักสูตร
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 10 /2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.6 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.8 สภาการสาธารณสุขชุมชนอนุมัติ/เห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ........-....... วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของภาครัฐและเอกชน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ควบคุ ม และป อ งกั น โรค โดยใช ห ลั ก การของระบาดวิ ท ยาใน
การวิเคราะห วางแผนและจัดการโครงการดานสาธารณสุขทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวเพ็ญศรี เปลี่ยนขํา

นางบุญตา กลิ่นมาลี

3

นางสาวรัชดาวัลย จิตรพรกุลวศิน

4

นางฤดี ธีระเดชพงศ

5

นางสาวกุลวดี เขงวา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปที่สําเร็จการศึกษา
2553
2536
2523
2540
2534
2551
2548
2532
2523
2553
2545

3
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ตําแหนงทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
อาจารย
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ.(สุขศึกษา)
อาจารย
วท.ม. (โภชนศาสตร)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย ค.ม. (สุขศึกษา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
อาจารย
ศษ.ม. (สุขศึกษา)
วท.บ (สุขศึกษา)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกัน ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และ
ชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมามีผลทําใหสุขภาพคนไทยดีขึ้น จาก
การ “กิ น ดีอยู ดี ” แตในขณะเดี ยวกันก็ส รางปญ หาตามมาโดยเฉพาะการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม สถานการณความรุนแรงของโรคไมติดตอเรื้อรัง จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเปนผลจาก
กระแสโลกาภิวั ตน ระบบทุนนิย มที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานวัตถุ ขาดการควบคุมปองกัน
ปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาพ มีภัยคุกคามสุขภาพและมีพฤติกรรมเสี่ยงทําใหมีภาวะน้ําหนัก
เกิน อวนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และระดับน้ําตาลในเลือดสูง สงผลใหเกิดภาระ
คาใชจายทางดานสุขภาพและการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล จากแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 ระบุสถานการณสุขภาพของคนไทยมีแนวโนมการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่
ปองกันไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวานเปนปญหา
สําคัญที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตมากขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ป จ จุ บั น สั ง คมไทยเผชิ ญ วิ ก ฤตความเสื่ อ มถอยด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
และมี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผานกระแสโลกาภิวัตน
และโลกไซเบอร ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะทอน
ไดจากคนในสังคมมีความถี่ในการใชความรุนแรงในการแกไขปญหามากขึ้น ทั้งปญหาครอบครัว การ
แยงชิงทรัพยากรระหวางชุมชน และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง มีพฤติกรรมเลียนแบบหรือ
อาจเกิดจากการเลี้ยงดู ขาดการใชเหตุใชผล ขาดความเอื้อเฟอ เอื้ออาทร นอกจากนี้ยังมีปญหาการเขา
สูสังคมผูสูงอายุ ปญหาแมวัย รุนเพิ่มสูงขึ้น ปญหาแรงงานตางดาว และปญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม
เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวจําเปนตองไดรับการแกไข การพัฒนาทางสังคมของประเทศตองรูเทาทัน
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในป จ จุ บั น งานด านสาธารณสุ ข เป น งานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การมีบทบาทในการสงเสริม ปองกัน รักษาและ
ฟ น ฟู สุ ขภาพจึ งมี ค วามสํ า คั ญ ในการรว มแกป ญ หาสั งคมที่ เกิดขึ้ น ในปจ จุบั น ดังนั้น สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตรจึงไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ป พ.ศ. 2554 และสภาวิชาชีพสาธารณสุข

5
ชุมชน และเปนไปตามขอแนะนําราง มคอ.1 สาธารณสุขศาสตร ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตรแหงประเทศไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในการดู แลสุ ข ภาพของตนเอง โดยให ผูสําเร็จ การศึกษามี องคค วามรู ในการดําเนิ น งานทางดา น
สาธารณสุขตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในดานการสงเสริมการเรียนรู การแนะนํา และการให
คําปรึกษา การประยุกตหลักวิทยาศาสตร การตรวจประเมินและการบําบัดโรค และการฟนฟูสภาพ
เปนองครวม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบคน เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดาน
สาธารณสุข
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) บูรณาการพันธกิจดานการบริการวิชาการ
2) ด านการวิ จัย ที่ตอบสนองตอปญหาสุขภาพของชุมชนโดยคํานึง ถึงอัตลักษณเฉพาะของ
ทองถิ่น
3) สงเสริมผูเรียนใหทํากิจกรรมบริการวิชาการและการวิจัยรวมกับอาจารยและองคกรชุมชน
โดยคํานึงถึงปญหาสุขภาพที่มีภายในชุมชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะครุ ศ าสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร
2) หมวดวิ ช าเฉพาะดา น เป ดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร และคณะวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่น ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
อาจารยสาขาวิชาอื่นในคณะที่เกี่ยวของดานเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนตารางสอน โดย
ความรวมมือในการประสานงานกับคณะตางๆ
2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาด้านสุขภาพ ร่วมพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ประเทศชาติ จ ะเจริ ญ ก้ า วหน้ า และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ประชาชนจะต้ อ งมี สุ ข ภาพที่ ดี งาน
สาธารณสุขเป็น กลไกหนึ่ งที่จ ะช่ว ยขับเคลื่ อนให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งกลไกดังกล่ า ว
ประกอบไปด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพ ปัจจุบัน
สังคมไทยกาลังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกัน
ได้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษา งานสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
จึงมีความจาเป็น
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพและเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการส่งเสริม
สนั บสนุน ในการให้ความรู้ แก่ประชาชน และมีบทบาทในชุมชนในเรื่องของการป้องกันโรค เป็นผู้
ให้บริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน รัฐบาลให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข
จึงพิจารณาให้มพี ระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
130 ตอนที่ 118 ก วันที่ 16 ธันวาคม 2556 (หน้า 19-35) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลด้านสาธารณสุขให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดตั้ง
สภาการสาธารณสุ ขชุม ชนขึ้น และให้ มี บทบาทหน้าที่ในการเห็ นชอบหลั กสู ตรการศึกษาวิช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทาการสอนหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อสนองต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจั ดทากรอบอัตรากาลั งของหน่ว ยบริการสาธารณสุ ข สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ครั้ง ที่
2/2557 พบการให้บริการในระดับปฐมภูมิ มีอัตราส่วนระหว่างนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข ต่ อ ประชาชนเท่ า กั บ 1:1,250 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ชุ ม ชนยั ง มี ค วามต้ อ งการนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น และจากงานวิจัยของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
พบว่านั กศึกษาชั้น ปี ที่ 4 บั ณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในระดับมาก โดยมีข้อเสนอแนะให้สาขาวิชาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556
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จากความสาคัญดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้ปรับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อ
ผลิ ตบั ณฑิต ระดับ ปริ ญญาตรี ต อบสนองต่ อความต้องการของสั งคมในปัจจุ บัน โดยยึ ด ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1)
1.3 วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2) ผลิตบัณฑิตให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้
สามารถประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยชุมชน วางแผนและประเมินผลโครงการได้
3) ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มี ค วามสามารถในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพเชิ ง วิ ช าชี พ และปฏิ บั ติ ง านเป็ น ที ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6) มีความสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข แบบองค์รวม พร้อมทั้ง
เป็นผู้นาที่ดีทางด้านสุขภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้
มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ สกอ.
แ ล ะ พ . ร . บ . วิ ช า ชี พ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุ ม ช น 2 5 5 6
กาหนด
แผนปรับปรุงหลักสูตรสาธาร
ณสุ ขศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของสถาน
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ ร ะ บ บ
สุขภาพ
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
นาไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สม่าเสมอ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับชาติ

- ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใน - รายงานผลการประเมินความพึง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พอใจในการใช้บัณฑิต
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทั ก ษะความรู้ ความสามารถใน
การทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี

- จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้าน
วิ ช า ก า ร แ ก่ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
นักศึกษา
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ
เรียน การสอน วิจัย
- จัดโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน
แผนพัฒนาด้านทานุบารุง
- จัดโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
แผนพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ - ส ารวจความต้ อ งการและ
การเรียน การสอนให้มีความ
จั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น
ทันสมัย ต่อการเปลี่ยนแปลง
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ การ
ของเทคโนโลยี
เรี ย น การสอนของนั ก ศึ ก ษา
และอาจารย์

- รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นวิ ช าการแก่
บุคลากรและนักศึกษา
- ผลงานวิจัยในสาขาวิชาอย่างน้อย
1 เรื่อง/ปี
- รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
การบริการทางวิชาการ
- รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา

9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เต็มเวลา ส่วนข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 3) (ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ดการเรีย นการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 16
ภาคการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หากต้องลงทะเบียน
เรี ย นนอกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้ เป็น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีสังคมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงการบริหารเวลา เนื่องจากนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และชีวิตส่วนตัว
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะที่จาเป็นในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปี 2559
1,100,000

ปีงบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
2,080,000 3,120,000 4,160,000

ปี 2563
4,160,000

ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 240,000
480,000
720,000
960,000
960,000
รวมรายรับ
1,340,000 2,560,000 3,840,000 5,120,000 5,120,000
หมายเหตุ : ค่า บ ารุ ง การศึก ษาค่ า ลงทะเบี ยน (เหมาจ่ า ย) ของสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 26,000 บาท เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้
ประมาณ 6,000 บาท/คน/ปี
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปี 2559

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ

ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
3,408,000 3,612,480 3,816,960 4,021,440 4,021,440
ค่าตอบแทน
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ค่าใช้สอย
60,000 120,000 180,000 240,000 240,000
ค่าวัสดุ
80,000 160,000 240,000 320,000 320,000
รายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
3,558,000 3,902,480 4,245,960 4,591,440 4,591,440
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
100,000
100,000 100,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
100,000
100,000 100,000
รวม (ก) + (ข)
3,558,000 4,002,480 4,246,960 4,591,440 4,591,440
จานวนนักศึกษา
40
80
120
160
160
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ที่ ใ ช้
ในการผลิ ตนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 29,300 บาท/คน/ปี
ตามหลักสูตรนี้
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของสาขา
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าระหว่ า งหลั ก สู ต รในสถาบั น ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 8)
(ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า

135
30
12
6
6
6
99
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

39 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่ห ลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่ มวิช า
ภาษาและการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
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รหัสวิชา
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
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รหัสวิชา
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Systems Thinking
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
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รหัสวิชา
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
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รหัสวิชา
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
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รหัสวิชา
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
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รหัสวิชา
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
4011105
4021105
4031105
4032201
4032402
09881101
09881401
09882103
09882403
09883201

รหัสวิชา
09881202
09882102
09882404

ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน

99 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Physics
เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Chemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
Parasitology
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3 (2-2-5)
Anatomy and Physiology
การสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Mathematics and Basic Statistics
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Nutrition
สุขภาพจิตชุมชน
3 (3-0-6)
Community Mental Health
2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
30 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
Health Education and Behavioral Science
ชีวสถิติสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Biostatistics
วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
Epidemiology
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รหัสวิชา
09882405
09882406
09883301
09884306
09884307
09884417
09884801

09884802

รหัสวิชา
09881703
09882407
09882410

09883302

09883303

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
Principles of Disease Control
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Environmental Health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Occupational Health and Safety
การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Administration
การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3 (2-2-5)
Rehabilitation for Individual, Family and Community
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
Public Health Law and Professional Ethics
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข /หรือ
3 (150)
Preparation for Professional Experience in Public
Health
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3 (150)
Pre- co-operative Education
3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
English in Public Health
อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Health
การควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)
Infectious Diseases and Non-communicable Diseases
Control
การประยุกต์วิธีการทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
ชุมชน
Application of Epidemiological Method in
Community Public Health
การบรรเทาสาธารณภัย
3 (2-2-5)
Disaster Mitigation
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รหัสวิชา
09883304
09883305
09883402
09883408
09883409
09883411
09883412
09883413
09883414
09883415
09883416
09883501
09883502
09883601
09883702

09883704

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
3 (3-0-6)
School Health Promotion
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
Elderly Health Care
เภสัชสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Pharmacy
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
3 (2-2-5)
Basic Medical Care
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health Promotion
สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Public Health Sociology
สุขภาพภาคประชาชน
3 (3-0-6)
People Sector Health
สุขภาพผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Health
ทันตสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Dental Public Health
การแนะแนวและให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
Guiding and Counseling for Health
เพศศึกษา
3 (3-0-6)
Sexuality Education
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Risk Assessment
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
Community Public Health Planning and Evaluation
พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย
3 (3-0-6)
Herbs and Thai Traditional Medicine
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
Health Information System and Community Health
Communication
การประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข
3 (2-2-5)
Public Relation in Public Health
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รหัสวิชา
09883901
09883902
09884701
09884803
09884804

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
Research Methodology in Community Public Health
โครงการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
3 (2-2-5)
Research in Community Public Health
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Public Participation and Communication
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข /หรือ
3 (270)
Professional Experience in Public Health
สหกิจศึกษา
6 (540)
Co-operative Education

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร

2 (1-2-3)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
---------------4021105
09881101
09881401

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
2
2
3
16

0
0
0
3
2
0
5

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
2
2
3
3
19

0
0
0
3
3
0
0
6

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
การสาธารณสุข
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
5
5
6
34

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
---------------4011105
4031105
09881202
09881703

ชื่อวิชา
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
5
5
6
6
40

25
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
----------4032201
09882103
09882403
09882404
09882405

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
2
3
3
3
3
20

0
0
3
0
0
0
0
3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
2
3
3
3
3
20

0
0
3
0
0
0
0
3

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จุลชีววิทยา
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาการระบาด
หลักการควบคุมโรค
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
6
6
6
6
41

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
----------4032402
09882102
09882410
09882406
09882407

ชื่อวิชา
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรสิตวิทยา
ชีวสถิติสาธารณสุข
การควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยครอบครัว
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
6
6
6
6
41
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3
3
3
3

3
3
2
3

0
0
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
6

3
3
18

3
3
17

0
0
2

6
6
35

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
3

3
3
2

0
0
2

6
6
5

3
3
18

2
3
16

2
0
4

5
6
34

09883201
09883301
09883408
09883502

สุขภาพจิตชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
ชุมชน
09883901 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
-----เลือกเสรี
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

09883302 การประยุกต์วิธีการทางวิทยาการระบาดใน
งานสาธารณสุขชุมชน
09883409 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
09883501 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
09883702 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
สุขภาพชุมชน
09883902 โครงการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
-----เลือกเสรี
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3
3
3

3
2
3

0
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
6

3
3

3
-

0
150

6
-

3
15
15

11
11

150
2/150
2/150

23
23

09884306 การบริหารงานสาธารณสุข
09884307 การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
09884417 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมใน
วิชาชีพ
09884701 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสาร
09884801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข /หรือ
09884802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รวม - นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

- นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา = 13
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา = 13

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

3

-

270

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

6
3
6

-

540
270
540

-

09884803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข /
หรือ
09884804 สหกิจศึกษา
รวม - นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเพ็ญศรี เปลี่ยนขา

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่จบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สุขศึกษา)
วท.ม. (โภชนศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ค.ม. (สุขศึกษา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ศษ.ม. (สุขศึกษา)
วท.บ. (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2553
2536
2523
2540
2534
2551
2548
2532
2523
2553
2544

2

นางบุญตา กลิ่นมาลี

อาจารย์

3

นางสาวรัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

อาจารย์

4

นางฤดี ธีระเดชพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวกุลวดี เข่งวา

อาจารย์

หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( ภาคผนวก ง)

2559

2560

2561

2562

28

28

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

28

28

28

28

28

ตาแหน่งวิชาการ

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเพ็ญศรี เปลี่ยนขา

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่จบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สุขศึกษา)
วท.ม. (โภชนศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ค.ม. (สุขศึกษา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
กศ.ม. (สุขศึกษา)
วท.บ. (สุขศึกษา)
กศ.ม. (สุขศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วท.ม. (พิษวิทยาอาหารและ
โภชนาการ)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2536
2523
2540
2534
2551
2548
2532
2523
2553
2544
2548
2542
2551
2549
2550

2

นางบุญตา กลิ่นมาลี

อาจารย์

3

นางสาวรัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

อาจารย์

4

นางฤดี ธีระเดชพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวกุลวดี เข่งวา

อาจารย์

6

นางชิดชนก ปานวิเชียร

อาจารย์

7

นางสาวบวรจิต เมธาฤทธิ์

อาจารย์

8

นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

28

28

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

29

ตาแหน่งวิชาการ
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3.2.3 อาจารย์ร่วมสอน
ลาดับ
1

2
3

5
6

7

นายนิรุธ ล้าเลิศ

นางสาววรรณา วัฒนา

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วท.บ. (เคมี)
นายดารงค์ พงศ์พุทธชาติ
อาจารย์
วท.ม. (ชีววิทยา)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์
วท.ม . (จุลชีววิทยา)
นางสาวสุพิตา พูลสมบัติ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
นายพงษ์ธร ช่างพานิช
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
นายสุขศิริ ประสมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วท.บ. (สุขศึกษา)
นายเผ่า อนันต์จิ๋ว
อาจารย์
ค.ม. (อุดมศึกษา)
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

2557
2546
2537
2531
2545
2540
2556
2552
2548
2535
2543
2530
2542
2529

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

30

4

ชื่อ – นามสกุล

ปี
พ.ศ.
ที่จบ
2553
2549
2546

31
3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1
2

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

นายปิยะ ลินลาวรรณ นายแพทย์ ช านาญการ
พิเศษ
นายกวี โพธิ์เงิน
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ชานาญการพิเศษ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สุขศึกษา)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562
2547
3
3
3
3
2534
2553
2541
6
6
6
6
2540
31
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ภาพตามบทบาทของวิ ช าชี พ และมี ภ าวะผู้ น าตาม
สถานการณ์
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ฝึกทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2) ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 สังเกตการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาค
การศึกษา/
(สัปดาห์)
1-2/(1-16)
1-2/(1-16)
1/(8-16)
1/(1-16)
2/(1-16)
1-2/(8-16)
1/(1-16)
2/(1-16)
1/(1-16)
2/(1-16)

ชั้นปีที่
ทักษะ

1

2

3

4

ฝึกทักษะการเป็นผู้นาด้านส่งเสริมสุขภาพ (บุคลิกภาพ)
   
ฝึกทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 
ฝึกทักษะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ

ฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
  
ฝึกทักษะการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
 
ฝึกทักษะการศึกษาชุมชน และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพในชุมชน
 
ฝึกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

ฝึกสหกิจศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้า ทาการทดลอง และรายงานผลจากการทดลองด้านต่างๆหรือดาเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณ และคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้องต้น และเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
3) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ และกระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
ประเมินผล
4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผล
จากผลส าเร็ จ ของโครงงาน และจั ด สอบโดยการน าเสนอ ที่ มี อ าจารย์ ส อบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี - ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ในวิชำชีพ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตสำธำรณะ
เคำรพในคุ ณ ค่ ำ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องควำมเป็ น มนุ ษ ย์
ต ล อ ด จ น สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำ ชี พ ด้ ำ น
สำธำรณสุข
2) มีควำมรู้พื้นฐำนในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภำคทฤษฎี - มี ร ำยวิ ช ำบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ย
และภำคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสำมำรถประยุกต์ได้
สำระส ำคั ญ ของศำสตร์ ท ำงวิ ช ำชี พ สำธำรณสุ ข
อย่ำงเหมำะสมในกำรประกอบวิชำชีพ และศึกษำ
ระบบสุขภำพ และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อในระดับสูง
ของสังคมและต่อระบบสุขภำพ สำมำรถเชื่อมโยง
ระหว่ำงภำคทฤษฎีและปฏิบัติและสำมำรถนำไปใช้
กับตนเองและชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมถึง
กำรปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ให้ มี ค วำมเป็ น ผู้ น ำทำงด้ ำ น
สุขภำพ
3) มีควำมรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีควำมสำมำรถ พัฒนำ - รำยวิชำมีกำรนำควำมรู้ที่ทันสมัยมำใช้ ในกำรเรียน
ตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำสังคม
กำรสอนตำมวิวัฒนำกำรของศำสตร์ ให้นักศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและ
พัฒนำสังคม
4) คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง - รำยวิชำจัดกิจกรรมให้นักศึกษำได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
เป็นระบบและเหมำะสม
และฝึกแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ
5) มีค วำมสำมำรถท ำงำนร่ ว มกับ ผู้ อื่ น มีทั กษะกำร - รำยวิชำต่ำงๆ จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้
บริหำรจัดกำรและทำงำนเป็นหมู่คณะ
นักศึกษำได้ฝึกฝนกำรทำงำนเป็นหมู่คณะ
6) รู้ จั ก แสวงหำควำมรู้ ด้ ว ยตนเองและสำมำรถ - กำรมอบหมำยงำนให้ นั ก ศึ ก ษำได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
รวบรวมควำมรู้ น ำเสนอในชั้ นเรีย น และมีกำร
เผยแพร่ควำมรู้ที่ได้
7) มี ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ใ ช้ ภ ำ ษ ำ ไ ท ย แ ล ะ - ส่งเสริมทักษะวิชำกำรด้ำนภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรและปฏิบัติ รวมทั้ง
กำรสื่ อ สำรและกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่
กำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ
ทั น สมั ย และน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
เหมำะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่ำ รู้และเข้ำใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อกำรดำรงตนและ
กำรปฏิบัติงำน มีกำรนำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม
3) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
4) มีศลี ธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงจิตใจ
5) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีกำรรักษำศีล มีกำรฝึกสมำธิ และมี
กำรฝึกฝนทักษะทำงปัญญำ
2) ให้ควำมสำคัญในวินัย กำรตรงต่อเวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่กำหนด
3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงกำรมี เมตตำกรุณำ
และควำมเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำคณะ/มหำวิทยำลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องกำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
7) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียน กำรตรงต่อเวลำนัดหมำย และกำรส่งงำนตรงเวลำ
2) พิจำรณำจำกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
3) ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมำณกำรทุจริตในกำรสอบ
6) ประเมินจำกกำรแต่งกำย
7) ควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร เช่น ไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
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2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถอธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐำนชีวิต
2) มีควำมรอบรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่ศึกษำ และนำมำประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ
3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
2) มอบหมำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติม และกำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
3) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคั ญ โดยเน้นทักษะกำรฟัง กำรพูด กำร
อ่ำน และกำรเขียน
4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนในกำรบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5) กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) ฝึกกำรแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2) กำรทดสอบย่อย ตลอดภำคกำรศึกษำ
3) ประเมินจำกงำน รำยงำนที่มอบหมำย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ได้อย่ำงถูกต้อง
5) ประเมินจำกกำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริง
6) ประเมินจำกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรวัดแบบต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ที่
กำหนดของแต่ละรำยวิชำ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถสื บ ค้ น วิ เ ครำะห์ ประมวลและประเมิ น สำรสนเทศ เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หำอย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์
3) สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
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4) สำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำร
แก้ปัญหำ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
2) กำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด (Thinking Based Learning) มอบหมำยงำนที่
ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์ และสังเครำะห์
3) กำรศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อที่หลำกหลำย จำกสถำนที่จริง และสรุป วิเครำะห์ สังเครำะห์ทำ
รำยงำน
4) กำรสอนแบบโครงงำน (Project Based Learning) กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2) ประเมินจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจำกผลงำนที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรรำยงำน
4) ประเมินจำกโครงงำน (Project Based Learning) ที่มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบำทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงำน
3) มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
4) วำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
5) มีทักษะในกำรสร้ำงเสริมควำมสำมัคคีและจัดกำรควำมขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่ำง
เหมำะสม
6) มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มโดยให้หมุนเวียนกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
2) ให้คำแนะนำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรอยู่ในสังคม
3) ให้ควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับในงำนกลุ่ม
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5) ส่งเสริมให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและเสนอควำมคิดเห็นภำยในกรอบแห่งสิทธิเสรีภำพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีกำรสอนแบบเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อฝึกกำรยอมรับควำม
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน โดยอำจำรย์และนักศึกษำ
2) ประเมินพฤติกรรมภำวกำรณ์เป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
3) พิจำรณำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตำมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจำกผลกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ หรือกำรออกฝึกภำคสนำม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับ
โอกำส และวำระ
2) สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรและนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) สำมำรถใช้ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนทำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นกำรประมวลผล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนได้
อย่ำงเหมำะสม
4) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยกำรกำหนดปัญหำเป็นฐำน เพื่อส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ
2) มอบหมำยงำนค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนที่ได้รับมอบหมำย
3) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกำรสอน
4) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหำ
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจำกผลงำน และกำรนำเสนอผลงำน
2) ประเมินจำกทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำน
3) ประเมินผลจำกผลงำนที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติกำร
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสำนึกและตระหนักในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระทำของตนเอง เสียสละและซื่อสัตย์
3) เคำรพกฎระเบียบ มีวินัย และตรงต่อเวลำ
4) เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
5) เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) ให้ควำมสำคัญในวินัย กำรตรงต่อเวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่กำหนด
3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสำธำรณะ และแสดงถึง
กำรมีเมตตำกรุณำ และกำรเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ/มหำวิทยำลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องกำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตนที่ เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
7) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียน กำรตรงต่อเวลำนัดหมำย และกำรส่งงำนตรงเวลำ
2) พิจำรณำจำกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
3) ประเมินจำกควำมประพฤติในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ
5) ประเมินปริมำณกำรทุจริตในกำรสอบ
6) ประเมินจำกกำรแต่งกำย
7) กำรประเมินตนเองของนักศึกษำ
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2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ทำงวิชำชีพสำธำรณสุข ระบบสุขภำพ
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
3) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของงำนสำธำรณสุขและกำรนำไปใช้
4) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพและประชำชน
5) สำมำรถประเมินศักยภำพและพัฒนำตนเองเป็นผู้นำทำงด้ำนสุขภำพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักทำงทฤษฏีและกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
2) มอบหมำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติม และกำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
3) จัดให้มีกำรเรียนรู้จำกแหล่งบริกำรสุขภำพและชุมชนโดยกำรจัดกิจกรรมในชุมชนและ
ศึกษำดูงำน
4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5) กำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
6) กำรศึกษำประสบกำรณ์ตรงจำกสถำนบริกำรสุขภำพ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฏี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกผลงำนและกำร
ปฏิบัติงำน
2) กำรทดสอบย่อย
3) ประเมินจำกงำนที่มอบหมำย
4) ประเมินจำกควำมสนใจและรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำน
5) ประเมิ น จำกกิ จ กรรมและรำยงำนโครงกำรกำรฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ และกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สำมำรถสืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและนำข้อมูลมำคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทำงกำรวิจัย และนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำร
แก้ไขปัญหำ
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3) สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับบริบททำง
สุขภำพและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรรำยงำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพที่ทันสมัย
2) มอบหมำยงำนที่ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์และสังเครำะห์
3) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
4) กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้หลักกำรวิจัยทำงด้ำนสำธำรณสุข
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น
2) ประเมินจำกผลงำนที่ได้จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติ
3) ประเมินจำกทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำ ผลงำนและกำรรำยงำน
4) ประเมินจำกกระบวนกำรและผลกำรวิจัย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำยทั้งงำนรำยบุคคลและงำนกลุ่ม
2) สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่มได้
3) แสดงควำมคิดเห็นได้เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
4) สำมำรถวำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
อย่ำง ต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มโดยให้หมุนเวียนกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
2) ให้คำแนะนำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมทักษะกำรอยู่ในสังคม
3) ให้ควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
5) ส่งเสริมให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็น
6) ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
7) ส่งเสริมกำรวำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
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4.3 กลยุ ทธ์ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทักษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียนโดยอำจำรย์และนักศึกษำ
2) ประเมินพฤติกรรมภำวะกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
3) พิจำรณำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตำมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สำมำรถประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องมำใช้ในงำนด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำง
เหมำะสม
2) สำมำรถแปลงข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ข่ ำ วสำรที่ มี คุ ณ ภำพ และสำมำรถสื่ อ สำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3) มีวิจำรณญำณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม
4) สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ได้เหมำะสม
5) สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำรนำเสนอสำรสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
6) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีกำรตัดสินใจบนฐำนข้อมูล
2) มอบหมำยงำนค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และให้นักศึกษำนำเสนอ
3) กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนที่ได้รับมอบหมำย
4) ให้ควำมสำคัญในกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษำด้ำนควำมมีเหตุมีผล กำรคิดและกำรตัดสินใจ
2) ประเมินจำกผลงำนและกำรนำเสนอผลงำน
3) ประเมินจำกทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำน
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6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรแนะนำและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค
กำรควบคุมโรค กำรบำบั ดโรคเบื้องต้น และกำรฟื้นฟูส ภำพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยกำร
ผสมผสำนต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
2) กำรประยุกต์หลักวิทยำศำสตร์ โดยกำรกระทำด้ำนกำรอำชีวอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำรควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค และลดควำมเสี่ยง กำรเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3) กำรตรวจประเมินและกำรบำบัดโรคเบื้องต้น กำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือผู้ป่วย กำรสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และกำรวำงแผนครอบครัวตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
4) กำรตรวจประเมินอำกำรเจ็บป่วย และกำรช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อกำรส่งต่อตำมหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) กำรสำธิต
2) กำรฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร
3) กำรฝึกปฏิบัติในสถำนบริกำรสุขภำพและในชุมชน
4) กำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง
5) กำรทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและ/หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
1) กำรประเมินทักษะกำรปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำรและสถำนกำรณ์จริง
2) กำรประเมินจำกกำรปฏิบัติงำนในสถำนบริกำรสุขภำพและในชุมชน
3) กำรประเมินจำกข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จำกผู้ควบคุมหรือพี่เลี้ยงในกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ
4) ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและ/หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
1. ทักษะด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ำ รู้ แ ละเข้ ำ ใจหลั กคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ส ำคัญ ต่ อ กำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรนำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม
1.3 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็ น
มนุษย์
1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ และใจ
1.5 ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม
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2. ทักษะด้านความรู้
2.1 มีทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถอธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐำนชีวิต
2.2 มีควำมรอบรู้ ติดตำมควำมก้ ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่ศึกษำ และนำมำประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
2.3 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ
3.2 สำมำรถสืบค้น วิเครำะห์ ประมวลและประเมินสำรสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.3 สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
3.4 สำมำรถประยุ กต์ใช้ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำร
แก้ปัญหำ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1 เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.2 สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ของกลุ่ม ทั้งในบทบำทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงำน
4.3 มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
4.4 วำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
4.5 มีทั กษะในกำรสร้ ำงเสริ ม ควำมสำมัค คีแ ละจั ด กำรควำมขัด แย้ งในกลุ่ ม หรื อองค์ กรอย่ ำ ง
เหมำะสม
4.6 มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับโอกำส
และวำระ
5.2 สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรและนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.3 สำมำรถใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และสถิติในกำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
5.4 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพื่อควำมงอกงำมส่วนบุคคล















































1050103 จิตวิทยำสันติภำพและกำรปรองดอง















































1050213 จิตวิทยำกำรสื่อสำร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะกำรเรียนรู้สำรสนเทศ















































1520102 ทักษะกำรคิดเชิงระบบ















































1520103 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์















































1540201 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร















































1540202 ภำษำไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภำษำไทยเพื่อกำรคิดวิเครำะห์















































1550101 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร















































1550102 ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1550103 ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ















































1550104 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน















































1550105 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
1550106 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำง
วัฒนธรรมอำเซียน
1560101 ภำษำพม่ำเบื้องต้น











































































































































1560102 ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร















































1570101 ภำษำจีนเบื้องต้น















































1570102 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร















































1580101 ภำษำฮินดีเบื้องต้น















































1580102 ภำษำฮินดีเพื่อกำรสื่อสำร















































1590101 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น















































1590102 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร
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1610101 ภำษำเขมรเบื้องต้น















































1610102 ภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร















































1620101 ภำษำเกำหลีเบื้องต้น















































1620102 ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสือ่ สำร















































1630101 ภำษำมลำยูเบื้องต้น















































1630102 ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร















































1640101 ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น















































1640102 ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร















































2010101 สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์















































2010102 ช่ำงเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภำพทำงนำฏศิลป์















































2060101 สุนทรียภำพทำงดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 กำรเมืองและกำรปกครองไทย















































รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
4
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2500102 วิถีไทย















































2500103 ควำมเป็นพลเมือง















































2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม















































2500105 เพชรบุรีศึกษำ















































2500106 อำเซียนศึกษำ















































2500107 ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท















































2500108 ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง















































2500109 สังคมน่ำอยู่















































2500110 อัตลักษณ์ไทย















































2560111 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น















































2560101 กฎหมำยในชีวิตประจำวัน















































3560101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น















































3560102 ทักษะควำมเป็นผู้นำและกำรทำงำนเป็นทีม















































รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
4
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
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3560503 เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจำวัน















































3560504 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล















































3600101 กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4010701 โลกของเรำกับวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
4010702 วิทยำศำสตร์กับชีวิต











































































































































4010703 สิ่งแวดล้อมกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน















































4010704 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจำวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญ
ั ญำไทย















































4030001 ชีววิทยำเชิงอนุรักษ์















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภำพในชีวิตประจำวัน















































4040101 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
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4040102 กำรคิดและกำรตัดสินใจ















































4070301 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ















































4070302 สุขภำพครอบครัว















































4080101 กีฬำเพื่อสุขภำพ















































4080102 นันทนำกำรเพื่อชีวิต















































4080103 รูปร่ำงและกำรควบคุมน้ำหนัก















































4080104 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ















































4080105 ทักษะกำรว่ำยน้ำ















































4090101 อำหำรนำนำชำติเบื้องต้น















































4100904 กำรแพทย์แผนไทยในชีวิตประจำวัน















































4120101 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจำวัน















































5040606 กำรเลีย้ งสัตว์เพื่อกำรนันทนำกำร















































รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
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5060609 ทรัพยำกรทำงน้ำและกำรอนุรักษ์















































5070311 กำรถนอมอำหำรในชีวติ ประจำวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อกำรประกอบธุรกิจ















































5070614 อำหำรเพื่อสุขภำพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อกำรประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงำนทดแทน















































5540603 กำรประหยัดพลังงำน















































5570103 ไฟฟ้ำสำหรับชีวิตประจำวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 กำรขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น
7130401 กำรใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสำรงำน
คำนวณ
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
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สารสนเทศ
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7130402 เทคโนโลยีกำรนำเสนองำน

 











































8010801 กำรช่วยฟื้นคืนชีพ















































8010802 กำรจัดกำรดูแลผู้ประสบภัยพิบตั ิ















































8010804 ชีวิตและสุขภำพ

 











































8010805 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติของคนไทย
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2



































 





 



  



































 





 



  



































 











  



































 





 



  



































 





 



  







 





  













 











  

 













   

 

 



 

  





  



































 











  

 































 

 





 

































 



 







3

4

 

  

53

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐำน
4021105 เคมีพื้นฐำน
4031105 ชีววิทยำพื้นฐำน
4032201 จุลชีววิทยำ
4032402 ปรสิตวิทยำ
09881101 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ
09881401 กำรสำธำรณสุข
09882103 คณิตศำสตร์และสถิตพิ ื้นฐำน
09882403 โภชนศำสตร์สำธำรณสุข
09883201 สุขภำพจิตชุมชน

1. คุณธรรมจริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้
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1. คุณธรรมจริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข บังคับเรียน
09881202 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
09882102 ชีวสถิติสำธำรณสุข
09882404 วิทยำกำรระบำด
09882405 หลักกำรควบคุมโรค
09882406 อนำมัยสิ่งแวดล้อม
09883301 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
09884306 กำรบริหำรงำนสำธำรณสุข
09884307 กำรฟื้นฟูสภำพบุคคล ครอบครัว
และชุมชน

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

55
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

2

3

4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

55

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข บังคับเรียน (ต่อ)
09884417 กฎหมำยสำธำรณสุขและ
จริยธรรมในวิชำชีพ
09884801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพสำธำรณสุข
09884802 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจ
ศึกษำ

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

56
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริยธรรม

1 2

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
1

2

3

4
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กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
บังคับเรียน
09881703 ภำษำอังกฤษในงำนสำธำรณสุข
09882407 อนำมัยครอบครัว
09882410 กำรควบคุมโรคติดเชือ้ และ
โรคไร้เชื้อ
09883302 กำรประยุกต์วิธีกำรทำงวิทยำกำร
ระบำดในงำนสำธำรณสุขชุมชน
09883303 กำรบรรเทำสำธำรณภัย
09883304 กำรส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียน
09883305 กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
09883402 เภสัชสำธำรณสุข
09883408 กำรดูแลสุขภำพปฐมภูมิ

3

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคลากร
ปัญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3 4

57
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริยธรรม

1 2

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

6

1

2

3

4

  

    

    

      

     



    

    

      

     

   

    

    

      

     



  

    

    

      

     



  

    

    

      

     



  

    

    

      

     



  

    

    

      

     



  

    

    

      

     

 





57

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
บังคับเรียน (ต่อ)
09883409 กำรส่งเสริมสุขภำพชุมชน
09883411 สังคมวิทยำกำรสำธำรณสุข
09883412 สุขภำพภำคประชำชน
09883413 สุขภำพผู้บริโภค
09883414 ทันตสำธำรณสุข
09883415 กำรแนะแนวและให้คำปรึกษำ
ทำงสุขภำพ
09883416 เพศศึกษำ
09883501 กำรประเมินควำมเสีย่ งทำง
สุขภำพ

3

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคลากร
ปัญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3 4

58
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริยธรรม

1 2

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

4

5

1

6

1
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4
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กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
บังคับเรียน (ต่อ)
09883502 กำรวำงแผนและประเมินผลงำน
สำธำรณสุขชุมชน
09883601 พืชสมุนไพรกับกำรแพทย์แผน
ไทย
09883702 ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรด้ำนสุขภำพชุมชน
09883704 กำรประชำสัมพันธ์ในงำน
สำธำรณสุข
09883901 ระเบียบวิธีวิจัยในงำน
สำธำรณสุขชุมชน
09883902 โครงกำรวิจัยในงำนสำธำรณสุข
ชุมชน

3

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคลากร
ปัญญา
และความ
รับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2 3 4

59
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

3

3

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

6

1

2

3

4

2

3

4

5

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

4

5

1

2

4

5
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กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
บังคับเรียน (ต่อ)
09884701 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
กำรสื่อสำร
09884803 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำธำรณสุข
09884804 สหกิจศึกษำ

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

60

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดาเนิ น การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้น ตอนและวิ ธี การทวนสอบ
ระยะเวลาการด าเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับ รายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
5) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน หรือปัญหาพิเศษ
ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การได้งานทาของบั ณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ทา ทักษะความสามารถที่เรียนนาไปใช้ได้กับงานที่ทา ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก อาจารย์ พิ เ ศษ ต่ อ ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

61
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)

62

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
2) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู กั บ อาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านสาธารณสุขศึกษา และความ
เป็ น ครู เพื่อน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่ านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาโครงงานวิจัย ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมด้านสาธารณสุขศึกษา และความเป็นครูด้านการ
สอน การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
3) มีการส่งเสริม สนับสุนนและช่วยเหลืออาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาสาธารณสุข
5) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและ
มอบหมายให้ คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
1.2 ใน 1 ภาคการศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ กลางภาคและปลาย
ภาค
1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และแจ้งผลการประเมินหลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
1.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่างๆให้คณะและคณาจารย์ทราบเพื่อทา
การปรับปรุงหลักสูตร
1.5 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี ท าการประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะและสาขาวิ ช ามี ก ารจั ด สรรงบประมาณประจ าปี เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนั้นได้มีการ
ประสานงานกับสานักวิทยาบริการในการจัดซื้อตาราและสื่อการเรียนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมี
สานักวิทยบริการเป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการ ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ตาราและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีเพียง
พอที่จะใช้ในการฝึกทักษะที่จาเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะหรือการวิจัยยังมีความจาเป็นที่
จะต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ทรัพยากรการเรียนการสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

ชื่ออุปกรณ์
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
เครื่องชั่งน้าหนัก
ที่วัดส่วนสูง
ปรอทวัดไข้
เครื่องฉาย LCD
โมเดลฟันปลอม
โมเดลอาหาร 5 หมู่
ลูกยิมบอล
แผ่นชาร์จ ประกอบด้วย
-ระบบสืบพันธ์ชาย
-ระบบสืบพันธุ์หญิง
-ระบบหายใจ
-Pregnancy and birth
-Disorders of the teeth and jaw
-The digestive system
-Anatomy of the inner ear
-The lymphatic system
-Structural anatomy of the eye
-The heart
-Anatomy of the teeth
-The muscular system
-The human hair
-Anatomy of the heart
-Understanding menopause
-The kidney
หุ่นโครงกระดูก
หุ่นจาลองกระดูกสันหลังมีขาตั้ง

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน












5 เครื่อง
9 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 อัน
189 อัน
1 เครื่อง
3 ชิ้น
1 ชุด
5 ลูก
16 แผ่น




1 ตัว
1 ตัว

65
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

14 หุ่นจาลองสมอง
หุ่นแสดงอวัยวะภายใน(ลาตัวมนุษย์แบ่งได้ 12
15
ส่วน)
16 หุ่นฝึกประสบการณ์ช่วยชีวิต
17 หุ่นแสดงอุ้งเชิงกรานและเด็กทารกอยู่ในครรภ์
หุ่นแสดงอวัยวะภายใน และไขสันหลังไม่แสดง
18
เพศ 20 ส่วน
19 ศรีษะจาลอง
20 วิทยุเทป LG
21 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะพร้อมหูฟัง
22 หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
23 หุ่นจาลองการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ครึ่งตัว
24 หุ่นจาลองการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เต็มตัว
25 หุ่นผู้ป่วยฝึกปฏิบัติการพื้นฐานเพศชาย
26 หุ่นผู้ป่วยฝึกปฏิบัติการพื้นฐานเพศหญิง
27 หุ่นเด็กสาหรับฝึกดูแลทารกเพศหญิง
28 หุ่นเด็กสาหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย
29 หุ่นจาลองหัวใจ
30 หุ่นจาลองเพื่อใช้สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม
31 หุ่นจาลองโครงสร้างภายในของเต้านม
32 หุ่นจาลองแสดงอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
33 หุ่นจาลองแสดงอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
34 หุ่นจาลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
35 หุ่นจาลองรังไข่
36 หุ่นจาลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ
37 หุ่นจาลองปอดและหัวใจ
หุ่นจาลองแสดงอวัยวะต่างๆ และระบบย่อย
38
อาหาร
39 หุ่นจาลองแสดงระบบทางเดินอาหาร
40 หุ่นจาลองแสดงช่องอกและช่องท้อง
41 หุ่นจาลองแสดงระบบประสาท

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน
1 ชิ้น


1 ตัว




1 ตัว
1 ตัว






















1 ชิ้น
1 เครื่อง
10 เครื่อง
1 ตัว
3 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
5 ตัว
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว





1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

1 ตัว

1 ตัว
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ลาดับ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่ออุปกรณ์
หุ่นจาลองเต็มตัวแสดงระบบไหลเวียนของ
โลหิตในร่างกาย
ชุดจาลองฟันบนและฟันล่างพร้อมแปรงสีฟัน
ชุดจาลองฟันคุดขนาดเล็ก
ชุดจาลองฟันคุดขนาดใหญ่
ชุดจาลองอาหารแลกเปลี่ยนหลัก 5 หมู่
ชุดจาลองอาหารตามธงโภชนาการ
เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง
เครื่องชั่งน้าหนักแบบยืน
ชุดจาลองอาหารเบาหวาน
เตียงผู้ป่วยปรับหัว-ท้าย ด้วยมือ
เตียงสเตรทเช่อร์ 2 ไก
รถเข็นนั่ง
รถเข็นนอน
รถเข็นทาแผล
โต๊ะคร่อมเตียง
เตียงตรวจโรคสแตนเลส
บันไดขึ้นเตียงสแตนเลส
ผ้าปูที่นอน+ผ้าขวางเตียง+ปลอกหมอน+หมอน
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 180 X 60 X 75
เก้าอี้จัดเลี้ยง
ตู้เก็บของ ขนาด 3 X 6
ตู้เก็บผ้า
ตู้ยา
ตู้โชว์อาหาร
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บหนังสือ
ตู้กระจกเก็บหุ่นกระดูก

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน

1 ตัว



























10 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เตียง
2 เตียง
1 คัน
1 คัน
1 คัน
4 โต๊ะ
1 โต๊ะ
2 อัน
6 ชุด
10 โต๊ะ
10 ตัว
4 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
2 ตู้
2 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
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ลาดับ
1
2

ชื่ออุปกรณ์
2.2.2 ทรัพยากรที่มีอยู่ใหม่
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน



3 เครื่อง
1 เครื่อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ทรั พ ยากรในการเรี ย นการสอนไม่ เพี ย งพอ ไม่ ทัน สมัย สาขาวิ ช าฯ จะด าเนิ นการ
ประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัด ซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ การสอนอื่นๆ ที่จาเป็น
เพิ่มเติม ในส่วนของคณะและสาขาวิชาฯ มีการจัดหาตารา หนังสือเฉพาะด้าน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร
มี ก ารวางแผนจั ด หาและติ ด ตามการใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง สื่ อ การเรี ย นการสอน หนั ง สื อ ต าราที่
เกี่ยวข้องตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับเปลี่ยน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงควรมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากร ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
2.5 การจัดหาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการสร้างเครือข่าย
ประสานงานกับบุคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นวิทยากร
สอนร่วมในรายวิชาในหลักสูตร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานบริการสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลื อกอาจารย์ ใหม่เป็ น ไปตามระเบียบของกระทรวงศึ กษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตรปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้านสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนั้นต้อง
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอนการประเมินผลและให้ความเห็นชอบทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และบั ณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น โดยการ
พิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ
ควรวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการคณะฯ และตามเกณฑ์ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสามารถให้ บริ การอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
นอกจากนั้นคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
ตามเกณฑ์ข้อบั งคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้ว ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 กาหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดย
อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษา และทุกคนต้อง
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา คณะฯจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ให้กับนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคาร้องได้ โดยทาง
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน พิจารณาข้ออุ ทธรณ์ และแจ้งผลให้
นักศึกษาทราบภายใน 30 วัน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) ศึกษาข้อมูลความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฯ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และสถาบันเครือข่ายผู้
ร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อนามาใช้ประกอบการวาง แผนการรับนักศึกษา
2) อัตราการมีการทาหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 โดย
ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ ความเป็ น ผู้ มี จิ ต อาสา ความสามารถในด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน





























































ร่ว มในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน

-





























10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย













กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่



เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ สถาบั นอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดาเนินการที่
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยประเมินจากนักศึกษา เช่น ประเมินจากการทดสอบย่อย สังเกตและประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอน
หากพบว่ามีปั ญหา มีข้อเสนอแนะจากผู้ เรี ยนก็จ ะต้องมี การด าเนิน การวิ เคราะห์ ปัญ หาที่เ กิดจาก
การเรียนการสอน เพื่อนาไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกรรมการหลักสูตรประเมิน หลั กสู ตรในภาพรวมนั้น จะกระทาเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติ
ในด้ านใด ซึ่ง จะมี การรวบรวมข้อมู ล ทั้ งหมดเพื่อ การปรั บปรุ งและพั ฒ นาหลั กสู ตร ตลอดจนปรับ ปรุ ง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยสารวจจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงานทีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในสาขาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงย่อยหรือบางรายวิชา ทาได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาจะทาให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ ได้ ทั น ที ซึ่ ง ก็ จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ ง ย่ อ ย ในการปรั บ ปรุ ง ย่ อ ยนั้ น ควรท าได้
ตลอดเวลาที่ พ บปั ญ หา พร้ อ มรายงานผลการปรั บ ปรุ ง ต่ อ คณะกรรมการวิ ช าการ สภาวิ ช าการ
สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสู ตร คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจากข้อคิดเห็นต่อการผลิตบัณฑิตจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอก ผู้ ป ระเมิน ภายนอก ผู้ ใช้บัณฑิต และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ให้ คณะกรรมการ
ประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึกและพัฒนาทั กษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และการใช้สื่อประสมในทาง
วิชาการในการนาเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา จริยธรรมใน
การใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้น การพูด การ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจ
ผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้
การฟังเพื่อจั บใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมี
วิจ ารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการ
ตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
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รหัสวิชา
1550101

1550102

1550103

1550104

1550105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้ า งไวยากรณ์ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม
นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟังและการอ่าน จาก
สื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ การจับ
ใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียนสั้น
ๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์สาธารณะ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ โดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมายของ
ประโยค การเรี ย งล าดับค า การออกเสี ยงค า วลี และประโยค เพิ่ม พูนทั กษะการสื่ อ สาร
ระดับพื้นฐาน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของผู้เรียนและ
สากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตาม
บริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากลทั่วไป โดยสื่อสาร
กับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1550106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับ อาเซีย นอย่ างบู ร ณาการ ใช้คาศัพท์ ส านวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทใน
อาเซีย น ศึ กษาข้อมูล ความรู้ระดั บพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒ นาทักษะการ
น าเสนอความคิด ความรู้ การอภิป ราย การติด ต่อสื่ อสารผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์และการ
แสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
1560101
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
การฝึ กทั กษะพื้น ฐานการฟัง พูด อ่า น เขียนภาษาพม่ าในระดับต้ น และศึ กษาโครงสร้า ง
พื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน
1560102
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม
1570101
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอ่าน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขีย นภาษาจี นขั้น พื้น ฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน
1570102
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1580101
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
การเรียนรู้ระบบเสียงภาษาฮินดี ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และสานวนพื้นฐานได้
1580102
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิ ตประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พท์ ส านวนและรูป ประโยคที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
1590101

1590102

1610101

1610102

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
การเรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และ
รูปประโยคขั้นพื้นฐานได้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
การเรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
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1620101

1620102

1630101

1630102

1640101

1640102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
การเรียนรู้ตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคา ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
การเรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและ
ฝึกทักษะการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้
คาศัพท์ สานวนต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี
ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม และ
วัฒนธรรม
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
การเรี ย นรู้ และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม

78
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1050101

1050102

1050103

1050213

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้ านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้ง ทักษะการคิดอย่าง
มี วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ ต่ า ง ๆ และการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้านส่ว น
บุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฏี และความสาคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุ ค
ใหม่ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การอยู่ในสัง คมอย่างสันติสุข วิถีทางสู่
สันติภ าพ และ ความสมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์ห ลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคล
กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้าง
ขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการ
ชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
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1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อการ
ดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา
การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการดารงตน
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกลยุทธ์และ
ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สารสนเทศ เพื่อการ
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิกสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมินเชิง
ระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้ วนเป็นหนึ่ง
หน่ ว ยระบบและมี ค วามเป็ น ระบบ สิ่ ง เหล่ า นั้ น เช่ น ตนของตนเอง บุ ค คลอื่ น องค์ ก ร
ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิธีการ
ฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิงสร้างสรรค์

1520102

1520103

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
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2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลั กสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงาน
ทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจของ
ตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวั ติ ง านช่ า งเมื อ งเพชร เนื้ อ หา แรงบั น ดาลใจ และกระบวนการสร้ า งงาน
ช่างเมืองเพชร คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมือง
เพชร ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติทั กษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึ ก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ท้องถิ่น นาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางนาฏศิลป์
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรี ส ากล และดนตรีอ าเซีย น ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนินชีวิต
ได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี

2010102

2050101

2060101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
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2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่ อาหาร
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ระบบระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มการจั ด การทรั พ ยากรโดยเน้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ ชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่มีผ ลต่อวัฒนธรรม สั งคม ศิล ปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่ง ท่องเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
เพชรบุรี ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

2500104

2500105

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
พื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทย การ
ปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึ ง ในปั จ จุ บั น ความเป็ น มาของอ านาจ ค่ านิ ย มที่ มุ่ ง เน้ น ถึ ง ผลประโยชน์
สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ส่งเสริม
การปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย การ
วิเคราะห์ส ถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความจาเป็นของ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบันต่างๆ
ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ
ของโลก ตระหนักถึงความสาคัญของบริบทโลก ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้ง
ในระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
สมดุลของโลก
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฎบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม

2500106
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2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พ ร ะ ร า ช ป ร ะ วั ติ พ ร ะ ร า ช อั จ ฉ ริ ย ภ า พ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และ
พระมหากษัตริย์ กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง ส่งเสริมให้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาททางสังคม
เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตอย่างไม่
ประมาท และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็น
จริง วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา การทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษาที่
มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม สร้าง
จิตส านึ กต่อส่ ว นรวม เคารพกฎระเบียบของสั งคม ประพฤติตนให้ เหมาะสมต่อกาลเทศะ
มารยาททางสั งคม การเสี ยสละ มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสั งคม ใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริง ทั้งสถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไข
ปัญหา การจัดทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค่ า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น วันสาคัญต่างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย การเสริมสร้างและอนุรักษ์
ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

2500108

2500109

2500110

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

84
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

2500111

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ท าให้ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิช อบ วิเ คราะห์ บู ร ณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่อ งมือ ระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาในปั จ จุ บั น มาตรการในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับกฎหมายที่มีความสั มพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพัน ธ์ข องกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลั กสิ ทธิและเสรีภ าพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่าง
ประเทศ การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มในระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รธุ ร กิ จ หน้ า ที่ ต่ า งๆ
ทางด้านการบริ ห าร มนุษยสั มพันธ์และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อมการควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของผู้นา
และผู้ ตามที่ดี จิ ต วิทยาและทักษะการเป็นผู้ นา การพัฒ นาบุคลิ กภาพส าหรับผู้ นา ทักษะ
การทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
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3560503

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการ
คานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงิน รายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศัย การ
บริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น การบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การ
วางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยบนเว็ บ ส าหรั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็ กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3560504

3600101

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั กษะในการคิด วิเ คราะห์ สามารถเข้ าใจปัญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้
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4010702

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมี
ต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความส าคัญของสิ่งแวดล้ อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้ เ กี่ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ คมี ต่า ง ๆ ในชีวิ ตประจาวัน สบู่ ยาสี ฟั น สารท าความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยา
รักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญา
ไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้ส มุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการ
ดารงชีวิต
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4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความส าคั ญและคุณค่ าของพืช พรรณต่ อชี วิต ความหลากหลายของพืช พรรณ ภู มิปั ญญา
ท้อ งถิ่ น ในการใช้ ป ระโยชน์จ ากพื ช พรรณ โครงการอนุ รั กษ์ พัน ธุ กรรมพื ช อั น เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ
ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การช าระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่ อนช าระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และการนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
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4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
การเรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักการออก
กาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ เห็ นประโยชน์ของการออกกาลั งกาย ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่ อ
สุขภาพของประชากรในอาเซียน
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณภาพ การดูแล
สุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาและ
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกายและ
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายให้ เหมาะสมกับ วัย ข้ อควรระวั ง และการป้ องกัน การ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม และ
ทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนัน ทนาการ การเลือกกิจกรรม
นัน ทนาการให้ สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สาหรับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ฝึกทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
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4080103

รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้าหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ระหว่าง
น้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้พลังงานต่อการ
ควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัวที่เหมาะสม การคานวณพลังงานที่ร่างกายต้องการ
การกาหนดอาหารที่ให้พลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้าหนัก การกาหนดโปรแกรมการ
ออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการ
กีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝึก
ทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะการว่ายน้า
2 (1-2-3)
Swimming Skill
การฝึ ก ทั ก ษะการว่ า ยน้ า การช่ ว ยเหลื อ คนจมน้ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ า
และเทคนิคของกีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อการ
เล่นกีฬาว่ายน้า อุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติการะเบียบมารยาท ในการแข่งขัน การเป็น
ผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
อาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานสาหรับ
อาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน หลักการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคและ
ความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาโรค
หรืออาการเบื้องต้น ที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความงาม โดย
ประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอ
ผลงาน การสื่ อสารบนระบบเครื อข่ าย และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิต ประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ข องสัตว์
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารและ
การให้ อาหาร การสุ ขาภิ บาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ ย งสั ต ว์ที่ปลอดภั ยและความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง

4120101

5000101

5040606
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5060609

ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหล่งน้า ชายฝั่ง และนิเวศวิทยาของแหล่งน้า บทบาทความสาคัญของทรัพยากร
แหล่งน้าต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางน้า และแนวทางการป้องกันแก้ไข และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การป้องกันการเน่าเสีย
โดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหารโดยการ
ใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพื่อถนอมอาหาร
วิธี การบรรจุ เ พื่ อรั กษาคุณ ภาพของอาหาร การเรี ยนรู้ ทัก ษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจาวัน
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาดและการ
จัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค ความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่ องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
เครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การ
เรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได้

5070311

5070613

5070614

5070615
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5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้ พื้ น ฐานที่ เกี่ย วข้ องกั บพลั งงานหมุนเวีย น ได้แก่ พลั งงานแสงอาทิ ตย์ พลั งงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต้น
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานอย่างยั่งยืน
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น การประหยัด
พลั งงานสาหรับ บ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลั งงาน
ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เครื่ องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟ้า
เครื่ องมือและอุป กรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภั ยในการใช้ไฟฟ้า การฝึ กปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและทัชสกรีน
รูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแลบารุงรักษา และ
การซ่ อ มบ ารุ ง เบื้ องต้ น การศึ ก ษาวิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง

5540603

5570103

5580704
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5590101
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นการ
ตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่
5800101
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่น ด้านเกษตรพื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุ ข ภาพ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นวั ส ดุ แ ละ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา
ด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น
7130401
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นในการจัดทาเอกสาร การคานวณ
เชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนาเสนอเอกสารงานคานวณ
ที่จัดทาขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคานวณให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหา
และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
7130402
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใช้ซอฟต์แวร์การนาเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา การ
สะกดและตรวจไวยากรณ์ของคา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กาหนดให้ การ
ทารู ป ร่ างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิล ป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้างตาราง การทา
ภาพนิ่ง การทาพื้นหลังของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการ
นาเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน และการสร้างเอกสารการ
นาเสนองานแบบเคลื่อนไหว
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8010801

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ การ
ช่ว ยเหลื อและฟื้น ฟูผู้ ป ระสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสั งคม ประเด็นจริย ธรรมและ
กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั ม พั น ธ์ ข องอาหารและโภชนาการกั บ มนุ ษ ย์ การบริ โ ภคอาหารอย่ า งสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชน
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8010802

8010804

8010805
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4011105
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Physics
ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กาลัง เครื่องกลอย่าง
ง่าย สมบั ติของสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความร้อน แสง เสี ยง ไฟฟ้า แม่เหล็ กไฟฟ้ า
กัมมันตรังสี และการประยุกต์ใช้
4021105
เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Chemistry
การจาแนกสาร โครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของสารในสถานะ
ต่างๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ เทคนิคการสกัด การแยกและการทาให้
บริสุทธิ์ สารละลาย ประเภทและความเข้มข้นของสารละลาย เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารอาหาร
พลังงานและแหล่งพลังงาน
ปฏิบัติการศึกษาปฏิ กิริยาเคมี สมบัติของกรดและเบส อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี การสกัด
และการแยกสาร วิธีการทาสารให้ บริ สุ ทธิ์ การเตรียมสารละลาย สมบัติของสารอินทรี ย์
ประเภทต่างๆ และการตรวจสอบไอออนในสารละลาย
4031105
ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบ ต่าง ๆ ของ
สิ่ ง มี ชีวิ ต การจ าแนกสิ่ งมี ชี วิ ต ก าเนิ ด ชีวิ ต วิ วั ฒ นาการ พัน ธุ ก รรม สิ่ ง มีชี วิ ต และสภาวะ
แวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4032201
จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา เปรียบเทียบโปรคาริโอตและยูคาริโอต การจาแนกประเภทของ
จุลินทรีย์ในโดเมนยูคาริเอ โดเมนอาร์คีย์ โดเมนแบคทีเรีย ไวรัสและสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร
น้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อ รวมทั้งวิธีการเพาะเลี้ยง การ
คัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ การนับจานวน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
และการศึกษาภาคสนาม
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รหัสวิชา
4032402

09881101

09881401

09882103
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปรสิตวิทยา
3 (2–3–4)
Parasitology
ชี ว วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ ปรสิ ต สั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของปรสิ ต
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทางการแพทย์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3 (2–2–5)
Anatomy and Physiology
ความหมาย ความสาคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคาศัพท์
ทางกายวิภ าคศาสตร์ และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เซลล์ และเนื้อเยื่อ รูปร่าง
ลักษณะ ตาแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
การสาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health
ความหมาย และความสาคัญของการสาธารณสุข สภาพของปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันของ
ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุ ขแห่งชาติ ระบบการ
บริหารด้านสุขภาพ ระบบการบริการด้านสุขภาพ การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การ
ดาเนินงานและนวัตกรรมสาธารณสุขของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Mathematics and Basic Statistics
เรขาคณิตเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่ อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ฟัง ก์ ชั น หลายตั ว แปร ลิ มิ ต ของฟัง ก์ ชั น หลายตั ว แปรและอนุ พั น ธ์ย่ อ ยสมการเชิง อนุ พั น ธ์
ความหมาย ความสาคัญของสถิติ แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
นาเสนอข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจาย
ของข้อมูล การแจกแจงปกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health Nutrition
ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ความต้องการอาหารและอาหาร
ส าหรั บ บุ ค คลวั ย เด็ ก วั ย ท างาน และวั ย สู ง อายุ ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณ ปั ญ หา
โภชนาการของประเทศไทย การ เฝ้าระวัง สารวจประเมินสภาวะโภชนาการ สาเหตุและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา โภชนาการในชุมชน อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

97
รหัสวิชา
09883201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สุขภาพจิตชุมชน
3 (3–0–6)
Community Mental Health
แนวคิดทางสุ ขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต ลั กษณะของการมี
สุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การ
ปรับตัวทางเพศ การปรับตัวในช่วงวัยรุ่น วัยทอง วัยสูงอายุ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ
และสั งคม บทบาทและความสั มพัน ธ์ของบ้า น โรงเรียน ชุม ชนที่ มีผ ลต่อสุ ขภาพจิต การ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการ
ชุมชน

2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
09881202
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3–0–6)
Health Education and Behavioral Science
ความหมาย แนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการ
ทางสุ ข ศึ ก ษา พฤติ ก รรมของบุ ค คลและกลุ่ ม การเรี ย นรู้ การจู ง ใจ การสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขศึกษาและแนวทางการเปลี่ยนแปลง วิธี การสร้าง
และพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพและการประเมินผลการ
ดาเนินงานสุขศึกษา
09882102
ชีวสถิติสาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health Biostatistics
หลั กเบื้ องต้น และประโยชน์ของสถิติ ความส าคัญ ของสถิติ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงข้อมูล การนาเสนอข้อมูลสาธารณสุขใน
รูปแบบต่างๆ สถิติชีพ ตารางชีพ การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ประโยชน์ของตารางชีพและ
สถิติ ตัวชี้วัดที่สาคัญในงานสาธารณสุข การทดสอบ สมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติและการ
แปรผล การนาข้อมูลที่จาเป็นมาใช้ในงานสาธารณสุข การจัดทาเวชระเบียน รายงานและสถิติ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
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รหัสวิชา
09882404

09882405

09882406

09883301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยาการระบาด
3 (3–0–6)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์
หลักการป้องกันโรค มาตรการการวัดของการป่วยและการตาย วิธีการทางระบาดวิทยาการ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการสอบสวนการระบาดของโรคระบาดวิทยาและการควบคุม
การติดเชื้อจากโรงพยาบาล
หลักการควบคุมโรค
3 (3–0–6)
Principles of Disease Control
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติด ต่อ โรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของการ
เกิดโรค การเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่ อุบัติซ้า และโรคประจาถิ่น หลักและ
วิธีการป้องกัน ควบคุมโรคและพาหะนาโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการ และวิธีการในการจัด
สุขาภิบาลที่พักอาศัย อาคารสถานที่ การสุขาภิบาลโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร และการ
ควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค การควบคุมเหตุราคาญ การกาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และมลพิษ
ต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3–0–6)
Occupational Health and Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานและการป้องกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การดาเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล มลพิษทางน้าและอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
09884306

09884307

09884417

09884801

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health Administration
ปรัชญา และหลักการบริหารงาน การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอานวยการ
และการควบคุมงาน การบริหารทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายของงาน
สาธารณสุ ขและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงระบบการ
บริการสาธารณสุข บทบาทขององค์กรรัฐบาลและเอกชน การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศและมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม การ
จัดทาข้อมูล
การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3 (2-2-5)
Rehabilitation for Individual, Family and Community
ความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟื้นสภาพสุขภาพของผู้ป่วยภายหลั งการเจ็บป่วย
ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ การนวด การใช้ความร้อน ความเย็น การบาบัดสภาพ
จิตใจ บทบาทการฟื้นฟูสภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3–0–6)
Public Health Law and Professional Ethics
ความหมาย แนวคิด ความสาคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข บทบัญญัติ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรค การควบคุมสวัสดิภาพและอนามัยของประชาชน การฟื้นฟูสุขภาพและช่วยเหลือ
ผู้ พิ ก าร กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข ในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
หลักจริยศาสตร์ตามศาสนาต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยศาสตร์ในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
3 (150)
Preparation for Professional Experience in Public Health
การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อนออกฝึ ก ปฏิบั ติ ก ารวิ ช าชีพ การวางแผนฝึ ก ปฏิ บั ติ
ประสบการณ์วิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข การส่ งเสริมภาวะผู้นา
ทางด้านสุขภาพ ศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพสาธารณสุขในชุมชน
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รหัสวิชา
09884802

รหัสวิชา
09881703

09882407

09882410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3 (150)
Pre-co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานด้ า นสาธารณสุ ข ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน การ
พัฒ นาบุ คลิ กภาพ เพื่ อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริห ารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนาเสนอโครงงาน
3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
English in Public Health
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้าน
สุ ข ภาพและงานสาธารณสุ ข จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ สารสนเทศต่ า งๆ ฝึ ก ทั ก ษะการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและ ผู้ร่วมงานด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งการค้นคว้าและ
นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต
อนามัยครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว บทบาท
หน้ า ที่ ข องพ่ อ แม่ แ ละลู ก ในครอบครั ว ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การสร้ า งความสุ ข ใน
ครอบครัว ครอบครัวคุณภาพ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในครอบครัว
การควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)
Infectious Diseases and Non-communicable Diseases
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน การกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ การ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไร้เชื้อ แนวทางการควบคุมป้องกันโรค
ไร้เชื้อ
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รหัสวิชา
09883302

09883303

09883304

09883305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การประยุกต์วิธีการทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
Application of Epidemiological Method in Community Public Health
การวิเคราะห์แนวคิดต่างๆของการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพ การวัดวิทยาการระบาด เกณฑ์
การวินิ จฉัย โรค และปั ญหาสุ ขภาพ ความไวและความจาเพาะในการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด ความคิดเชิงสาเหตุและความถูกต้อ งในการศึก ษาทางวิทยาการระบาด แนวคิ ด
การศึ ก ษาวิ ท ยาการระบาดเชิ ง พรรณนา เชิ งวิ เ คราะห์ และเชิ ง ทดลอง การประยุ ก ต์ วิ ธี
การศึกษาทางวิทยาการระบาดในการเฝ้ าระวังและสอบสวนทางวิท ยาการระบาด และการ
ส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดระบาดวิทยาเชิงสังคม ที่คานึงถึงปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด ศึกษาบทความ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด
การบรรเทาสาธารณภัย
3 (2–2–5)
Disaster Mitigation
สาเหตุการสูญเสีย แนวคิดและหลักการของการบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนการป้องกัน
การบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบรรเทาสาธารณภัย การ
ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
3 (3–0–6)
School Health Promotion
ความหมาย ความเป็นมาของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
องค์ประกอบและการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
Elderly Health Care
ความหมาย ความส าคั ญของผู้ สู งอายุ การเปลี่ ยนแปลงทางกายวิ ภ าคและสรีรวิทยาของ
ผู้สูงอายุ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ปัญหา
สุขภาพและความต้องการของผู้สูง อายุ การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
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รหัสวิชา
09883402

09883408

09883409

09883411

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เภสัชสาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health Pharmacy
หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ที่สาคัญ ผลข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยา
ภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด บัญชียาสาหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข และยาสามัญประจาบ้าน
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
3 (2-2-5)
Basic Medical Care
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะหัตถการเบื้องต้น สัญญาณชีพและการตรวจร่างกาย
หลั กการใช้ย าเพื่อการรักษาเบื้องต้นตามขอบเขตที่กาหนด พระราชบัญญัติยา การรักษา
เบื้องต้นในระบบต่างๆ บนพื้นฐานของการรักษาแบบองค์รวม การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ การให้
ภูมิคุ้มกันโรค ระบบการส่งต่อผู้ป่วยและการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health Promotion
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับเพศ วัยและ
สภาวะของร่างกาย การดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน การ
วางแผนครอบครัว การเสริมภูมิคุ้มกันโรค อนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยโรงเรียน ปัญหา
โภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุและการวินิจฉัยชุมชน การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ การเยี่ยม
บ้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3 (3–0–6)
Public Health Sociology
ความหมายและโครงสร้างประชากร การเกิด การตาย การย้ายถิ่น ผลกระทบต่อสังคม ปัจจัย
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ลักษณะการให้บริการสาธารณสุข และปัญหาใน
การรับบริการของประชาชน
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รหัสวิชา
09883412

09883413

09883414

09883415

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สุขภาพภาคประชาชน
3 (3–0–6)
People Sector Health
ความเป็ น มา ความส าคัญ แนวคิ ด รูปแบบ องค์ประกอบและกิจกรรมในการดาเนินงาน
สุ ขภาพภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูล ฐาน แกนนาสุ ขภาพครอบคัว ทีมหมอ
ครอบครัว ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จของการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน การดาเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพผู้บริโภค
3 (3–0–6)
Consumer Health
ความหมายและความสาคัญของการบริโภคที่มีต่อสุ ขภาพ การบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ การระวังพิษภัยที่เกิดจากอาหาร วิธีเลือก
สินค้าและบริการต่างๆ การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพ พระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ทันตสาธารณสุข
3 (3-0-6)
Dental Public Health
โครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน การเกิดโรค การควบคุม และป้องกัน ปัญหา
สุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปากตามระบบเฝ้าระวัง การสารวจพฤติกรรม
ทั น ตสุ ข ภาพ หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ทั น ตสุ ข ภาพของชุ ม ชน การเฝ้ า ระวั ง ทั น ตสุ ข ภาพ
รูปแบบของการดาเนินงานทันตสาธารณสุขในชุมชน
การแนะแนวและให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
3 (3–0-6)
Guiding and Counseling for Health
ความหมาย ความส าคั ญ ของการแนะแนวและให้ ค าปรึ ก ษาทางสุ ข ภาพ ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษาทางสุขภาพ บทบาทของผู้ให้การแนะแนวและคาปรึกษา เทคนิคการให้การแนะ
แนวและคาปรึกษา รูปแบบการแนะแนวและให้คาปรึกษา การจัดกิจกรรมการแนะแนวและ
ให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
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รหัสวิชา
09883416

09883501

09883502

09883601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพศศึกษา
3 (3-0-6)
Sexuality Education
ความหมายและความสาคัญของความรู้ในเรื่องเพศกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ
สืบพันธุ์ การกาเนิดมนุษย์ การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และการคลอด การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ความเบี่ยงเบนทางเพศ ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ การสอนเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและกฎหมายครอบครัว
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Risk Assessment
ระบาดวิทยาพื้นฐานและวิธีทางสถิติสาหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมิน
ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การ
บริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ หลักการบาบัดความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงสาหรับงาน
สาธารณสุข
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
Community Public Health Planning and Evaluation
แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล
โครงการสุขภาพ บทบาทของผู้นาในการวางแผนและประสานงานกับองค์กร
พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย
3 (3–0–6)
Herbs and Thai Traditional Medicine
ความหมายและความเป็น มาของการแพทย์ แผนไทย ความหมายและส่ ว นประกอบของ
สมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรและการเรียกชื่อพืชสมุนไพร สารประกอบเคมีและเภสัช
วิทยาของพืชสมุน ไพร การปลู กและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร การเก็บพืชสมุนไพร การแปร
สภาพและการเก็บรักษาพืชสมุนไพร การใช้พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน การแพทย์
แผนไทย ยาแผนไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

105
รหัสวิชา
09883702

09883704

09883901

09883902

09884701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
Health Information System and Community Health Communication
แนวคิด ความหมายของระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุ ขภาพ แนวทางการศึกษา
ค้น คว้า สารสนเทศทางสุ ขภาพ แหล่ งสารสนเทศทางสุ ขภาพ การประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพ
สารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางสุขภาพและฝึกสืบค้นข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข
3 (2–2–5)
Public Relation in Public Health
ความหมายและความส าคั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ์ ท างสุ ข ภาพ กลวิ ธี แ ละรู ป แบบการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบวิธีการสื่อสารในงานสาธารณสุข กระบวนการดาเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
Research Methodology in Community Public Health
วิทยาการของแนวคิด หลักการของการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย หลักการ
เลือกประเด็นปัญหาของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การตั้งคาถามและการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบ
ความเชื่อมั่น ความเที่ยงของเครื่องมือ และคุณภาพเครื่องมืออื่นๆ การเขียนโครงร่างวิจัย
โครงการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
3 (2-2-5)
Research in Community Public Health
หลักการวิจัยทางสาธารณสุข การสร้างหัวข้อวิจัยโดยอาศัยปัญหาสาธารณสุข การสร้างคาถาม
วิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและ
การบริหารจัดการงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลงานวิจัยและการวิจารณ์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การ
เผยแพร่งานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Public Participation and Communication
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ขั้นตอน และกระบวนการของการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เทคนิคการศึกษาชุมชน กระบวนการ
ทางานในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
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รหัสวิชา
09884803

09884804

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
3 (270)
Professional Experience in Public Health
การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรคและการ
ฟื้นฟูสุขภาพ ศึกษาสภาพและปัญหาสุขภาพในชุมชน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน จัด
โครงการแก้ไขปัญหา จัดทารายงานและเสนอผลการฝึกประสบการณ์
สหกิจศึกษา
6 (540)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 1 โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการด้านสาธารณสุข เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
การจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ภาคผนวก ข
การจัดระบบรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว
เลข 4 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 6
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 7,8 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

8

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้น
ปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(0988)
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเป็นหมู่ย่อยตามองค์ความรู้
ของลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(0988-1- -)
2. จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์

(0988-2- -)

3. การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ

(0988-3- -)

4. การสาธารณสุข

(0988-4- -)

5. การวัดและประเมินผล

(0988-5- -)

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์ทางเลือก

(0988-6- -)

7. เทคโนโลยีและการสื่อสาร

(0988-7- -)

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(0988-8- -)

9. โครงการพิเศษ สัมมนา วิจัย

(0988-9- -)
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
1. ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน
Assist. Prof. Dr. Pensri Pleankham
- กำรสำธำรณสุขมูลฐำน
ตำแหน่งทำงวิชำกำร: ผู้ช่วย
- สุขภำพสิ่งแวดล้อม
ศำสตรำจำรย์ ระดับ 8
- สุขศึกษำในโรงพยำบำล
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์)
- กำรวำงแผนและประสำนงำน
มหำวิทยำลัยมหิดล
- เพศศึกษำและสุขภำพในครอบครัว
B.Sc. (Nursing)
- สุขภำพผูบ้ ริโภค
วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
- กำรสุขำภิบำลอำหำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
- กำรวัดและประเมินผลทำงสุขศึกษำ
M.Sc. (Public Health) Mahidol
- กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรทำงสุขศึกษำ
University
- นิเทศงำนด้ำนสุขศึกษำ
ปรด. (กำรจัดกำรเทคโนโลยี)
2. ผลงำนวิจัย
Ph.D. (Technology Management)
- เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ. (2544). เรื่องค่ำนิยมทำงเพศของนักศึกษำ สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี. เผยแพร่ในทวำรวดี
Phetchaburi Rajabhat University
วิจัย ครั้งที่ 2. 7 – 8 กุมภำพันธ์ 2545.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
- เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ. (2559). อำหำรและโภชนำคนอ้วน ในนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎเขตภำคตะวันตก.
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3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
3.1 กำรฝึกอบรม
- กำรประชุมวิชำกำรระดับ ชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏครั้งที่ 2 เรื่อง “กำรวิจัยท้องถิ่น เพื่อแผ่นดินไทย :
พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในท้องถิ่น” วันที่ 14-17 มกรำคม 2554 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม พิษณุโลก
- อบรมเรื่อง Empowering Women : Challenge for Thailand วันที่ 4-5 เมษำยน 2555 เมืองพัทยำ
ชลบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรงำนวิจัย “รำชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ อำคำรวิทยำภิรมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุ ม และสั ม มนำทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละนวั ต กรรมกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
วันที่ 6-7 กันยำยน 2555 ณ อำคำรวิทยำภิรมย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมระบบสำรสนเทศส ำหรั บ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำในกำรติ ด ตำมผลกำรศึ ก ษำของนั ก ศึ ก ษำ
วันที่ 12 กันยำยน 2555 ณ อำคำรวิทยำภิรมย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำร TCIE 2012 เรื่อง The 1th International Conference on Innovation in
Education วันที่ 7-8 พฤศจิกำยน 2555 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ
- อ บ ร ม ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ 3 0 ชั่ ว โ ม ง วั น ที่ 1 4 -2 5 ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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- อบรมเรื่ อ งฉลำกและกำรโฆษณำอำหำรอย่ ำ งไรให้ ถู ก กฎหมำย วั น ที่ 19 มี น ำคม 2556
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ
- อบ ร ม ภ ำ ษ ำ เ วี ย ด น ำ ม 3 0 ชั่ ว โ ม ง วั น ที่ 25 -2 9 มี น ำ ค ม 2 5 5 6 ณ อ ำ ค ำ ร วิ ท ย ำ ภิ ร ม ย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรเรื่องอนำมัยกำรเจริญพันธุ์กับกำรพัฒนำ วันที่ 3-5 เมษำยน 2556 เมืองพัทยำ ชลบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรเรื่องกำรอนำมัยเจริญพันธุ์แห่งชำติ ครั้งที่ 3 “สิทธิและกำรเข้ำถึงอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์: ประเทศไทยสู่อำเซียน” วันที่ 10-11 กรกฎำคม 2556 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ กรุงเทพฯ
- อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร กำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรเขี ย นข้ อ เสนอโครงกำรวิ จั ย วั น ที่ 2 -3 กั น ยำยน 2556
ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพและวำมำงำม ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกำยน 2556
ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย กรุงเทพฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ วันที่ 13 สิงหำคม 2557
ณ สำนักวิทยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรเรื่องอนำมัยเจริญพันธุ์ทันสมัย (Reproductive Health Update) วันที่ 1-3 เมษำยน
2558 เมืองพัทยำ ชลบุรี
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและนำนำชำติ
ระยะที่ 3 วันที่ 22 พฤษภำคม 2558 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3.2 กำรทำงำน
- พ.ศ. 2534 -2537 อำจำรย์ประจำภำควิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ คณะวิทยำศำสตร์ฯ
- พ.ศ. 2538 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2539 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำรสโมสรอำจำรย์และข้ำรำชกำร
- พ.ศ. 2542 รองผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
- พ.ศ. 2543 กรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2545 รองผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- พ.ศ. 2547 ประธำนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- พ.ศ. 2549 ประธำนสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
กรรมกำรประจำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ตัวแทนประธำนสำขำวิชำ)
- พ.ศ. 2551 - 2554 กรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2553 - 2555 กรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ประธำนหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (สำขำกำรจัดกำรเทคโนโลยี)
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจำสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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4. ประสบกำรณ์กำรสอน/วิชำที่เคยสอน
4.1 สุขศึกษำเบ็ดเสร็จ
4.2 วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต
4.3 กำรสำธำรณสุขมูลฐำน
4.4 สุขศึกษำในโรงพยำบำล
4.5 กำรวำงแผนและประสำนงำนสุขศึกษำ
4.6 สุขภำพสิ่งแวดล้อม
4.7 พฤติกรรมกำรสอนวิชำสุขศึกษำ
4.8 กำรนิเทศงำนสุขศึกษำ
4.9 ทันตสำธำรณสุข
4.10 สุขภำพผู้บริโภค
4.11 กำรสุขำภิบำลอำหำร
4.12 กำรวัดและประเมินผลทำงสุขศึกษำ
4.13 วิทยำศำสตร์ควำมปลอดภัย
4.14 กำรศึกษำงำนวิจัยทำงด้ำนสำธำรณสุข
4.15 กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ
4.16 เพศศึกษำและสุขภำพในครอบครัว
4.17 เพศศึกษำ
4.18 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสุขศึกษำ 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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4.19 กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรทำงสุขศึกษำ
4.20 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสุขศึกษำ
4.21 กำรวิจัยสุขศึกษำ
4.22 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำธำรณสุขชุมชน
4.23 กำรสำธำรณสุข
4.24 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
4.25 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำธำรณสุขชุมชน
4.26 กำรวิจัยทำงสำธำรณสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
3.1 กำรฝึกอบรม
- กำรบริหำรจัดกำรโรคเรื้อรัง (System manager) วันที่ 9 เมษำยน – 8 มิถุนำยน 2555 มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร นครปฐม
- อบรมกำรแลกเปลี่ยนอำหำรเพื่อลดน้ำหนัก วันที่ 23 – 25 มกรำคม 2556 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กรุงเทพฯ
- อบรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ วันที่ 31 มีนำคม 2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมเทคนิคกำรสอน วันที่ 12 กันยำยน 2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
2 นำงบุญตำ กลิ่นมำลี
1. ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน
Mrs. Boonta Klinmalee
- เอกสำรประกอบกำรสอนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุข
ตำแหน่งอำจำรย์
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวิทยำกำรระบำด
วท.บ. (สุขศึกษำ)
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
สถำบันรำชภัฏนครปฐม
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบรรเทำสำธำรณภัย
B.Sc. (Health Education)
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรควบคุมโรค
Nacornpratom Rajabhat Institute
2. ผลงำนวิจัย
ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
- วีรยุทธ ศรีทุมสุข, ฤดี ธีระเดชพงศ์ และบุญตำ กลิ่นมำลี. (2559). ควำมรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง อำกำรเตือนและกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จัดกำรในภำวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองในนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับปริญญำตรี.
M.P.H. Chiang Mai University

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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3.2 กำรทำงำน
- พ.ศ. 2521 - 2527 ฝ่ำยแผนงำนและประเมินผล สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ. 2527 - 2535 หัวหน้ำงำนสุขศึกษำ ฝ่ำยสุขศึกษำประชำสัมพันธ์ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
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- อบรมกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงมืออำชีพ วันที่ 12 – 13 กุมภำพันธ์ 2557
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- สัมมนำกำรจัดกำรศึกษำภำยใต้ พ.ร.บ.วิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน พ.ศ.2556 วั นที่ 24 – 26 กุมภำพันธ์
2557 มหำวิทยำลันรำชภัฏเชียงรำย
- ก ำ ร อ บ ร ม ผู้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค น ไ ข้ วั น ที่ 2 8 – 2 9 เ ม ษ ำ ย น 2 5 5 7 ค ณ ะ พ ย ำ บ ำ ล ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- ประชุ ม วิ ช ำกำรกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพและอนำมั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ ครั้ ง ที่ 7 ประจ ำปี 2557
วันที่ 8 มิถุนำยน 2557 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
- ประชุมวิชำกำรกำรดูแลต่อเนื่องจำกโรงพยำบำลสู่บ้ำนและชุมชน วันที่ 17 – 18 สิงหำคม 2558 วิทยำลัย
พยำบำลสภำกำชำดไทย
- อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 22-23 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องประชมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (Work Integrated Learning; WILS)
วันที่ 19 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
- พ.ศ. 2535 - 2540 หัวหน้ำงำนอำชีวอนำมัยฝ่ำยสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เพชรบุรี
- พ.ศ. 2541 - 2555 หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรค สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจำสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี
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4. ประสบกำรณ์กำรสอน/วิชำที่เคยสอน
4.1 เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข
4.2 วิทยำกำรระบำด
4.3 กำรควบคุมโรค
4.4 อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
4.5 หลักกำรบรรเทำสำธำรณภัย
4.6 กำรบริหำรสำธำรณสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำสุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
2. ผลงำนวิจัย
-สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, นิภำวรรณ รัตนนนท์, สำยหยุด พิลึก และรัชดำวัลย์ จิตรพรกุลวศิน. (2558). ศึกษำ
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและภำวะโภชนำกำรของผู้สูงอำยุ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
3.1 กำรฝึกอบรม
- กำรประชุมวิชำกำรโภชนำกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 4 เรื่องกำรขับเคลื่อนงำนโภชนำกำรเพื่อคุณภำพชีวิต วันที่
13-15 กันยำยน 2553 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ
- อบรมโครงกำร Research Zone (2013) : Phase 81 เรื่องกำรเลือกใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย และเทคนิคกำร
อ่ำนและตีควำมหมำยจำกผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ วันที่ 19-22 พฤศจิกำยน 2556 ณ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้
ทำงกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ กรุงเทพฯ
- กำรประชุมวิชำกำรเรื่องแนวคิดใหม่ของพยำบำลในกำรรักษำโรคเบื้องต้น วันที่ 22-27 พฤศจิกำยน 2556
ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเพื่อสุขภำพ ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 มกรำคม 2557 ณ
โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
3 นำงสำวรัชดำวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
Miss. Ratchadawan
Jitpornkulwasin
ตำแหน่งอำจำรย์
วท.บ. (สำธำรณสุขศำสตร์)
มหำวิทยำลัยมหิดล
B.Sc. (Public Health) Mahidol
University
วท.ม. (โภชนศำสตร์)
มหำวิทยำลัยมหิดล
M.Sc. (Nutrition) Mahidol
University

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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- อบรมพัฒ นำภำษำอั งกฤษส ำหรับงำนวิ ช ำกำรและกำรวิจั ยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ระยะที่ 1 วัน ที่ 28
เมษำยน 2557 ณ ห้ องประชุม 612 อำคำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ
เพชรบุรี
- อบรมพัฒนำภำษำอังกฤษสำหรับงำนวิชำกำรและกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ระยะที่ 2 วันที่ 8 และ 13
สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุม416 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรประจำปีสตรี เยำวชน และครอบครัวศึกษำ ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 ณ
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพฯ
- อบรมกำรให้ คำปรึกษำในวัยรุ่นสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ วันที่ 27-28 พฤษภำคม 2557 ณ อำคำร
เอนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรนำเสนองำนและจิตวิทยำกำรสื่อสำร วันที่ 3-4 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุม
คณะ วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่ งชำติ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 กรกฎำคม 2557 ณ
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องหลักสูตร 1 พัฒนำอำจำรย์อุดมศึกษำมืออำชีพ พัฒนำศำสตร์และศิลป์แห่ง
กำรสอนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วันที่ 1-4 เมษำยน 2558
- อบอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 22-23 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องประชมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมโครงกำรศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นครูต้นแบบในกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ วันที่ 14
กรกฎำคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

4. ประสบกำรณ์กำรสอน/วิชำที่เคยสอน
4.1 กฎหมำยสำธำรณสุขและจริยธรรมในวิชำชีพ
4.2 โภชนศำสตร์สำธำรณสุข
4.3 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
4.4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
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- อบรมโครงกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์ให้มีควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรที่สอดรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 814 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 กันยำยน
2558 ณ ห้องประชุม 814 คณะพยำบำลศำสตร์ ประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมแนวทำงกำรให้คำปรึกษำ และกำรใช้งำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 9 กันยำยน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
3.2 กำรทำงำน
- พ.ศ. 2552 – 2555 นักโภชนำกำร บริษัทซำวน่ำ อิตำเลีย จำกัด (สลิมอัพ เซนเตอร์)
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจำสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน
1.1 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอนำมัยแม่และเด็ก
1.2 ตำรำสุขภำพผู้สูงอำยุ
2 ผลงำนวิจัย
- ฤดี ธีระเดชพงศ์. (2545). พฤติกรรมสุขภำพของคนในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี.
- ฤดี ธีระเดชพงศ์. (2548). พฤติกรรมสุขภำพของอำหำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.
- วีรยุทธ ศรีทุมสุข, ฤดี ธีระเดชพงศ์ และบุญตำ กลิ่นมำลี. (2559). ควำมรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง อำกำรเตือนและกำร
จัดกำรในภำวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองในนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพระดับปริญญำตรี.
3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
3.1 กำรฝึกอบรม
- กำรประชุมวิชำกำรเรื่องแนวคิดใหม่ของพยำบำลในกำรรักษำโรคเบื้องต้น วันที่ 22-27 พฤศจิกำยน 2556
ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรประชุมวิชำกำรประจำปีสตรี เยำวชน และครอบครัวศึกษำ ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 ณ
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพฯ
- อบรมกำรให้คำปรึกษำในวัยรุ่นส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ วันที่ 27-28 พฤษภำคม 2557 ณ อำคำร
เอนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรนำเสนองำนและจิตวิทยำกำรสื่อสำร วันที่ 3-4 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุม
คณะ วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
4 ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ์
Assist. Prof. Rudee
Teeradejpong
ตำแหน่งทำงวิชำกำร: ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ระดับ 8
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์)
มหำวิทยำลัยมหิดล
B.Sc. (Nursing) Mahidol
University
ค.ม. (สุขศึกษำ)
M.Ed. (Health Education)
Chulalongkorn University

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

3.2 กำรทำงำน
- พ.ศ. 2537 – 2545 หัวหน้ำภำควิชำสุขศึกษำ สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2545 – 2547 ประธำนโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2546 – 2548 รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนวิจัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2548 – 2552 รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2552 – 2555 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจำสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
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- กำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 กรกฎำคม 2557 ณ
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- อบอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 22-23 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องประชมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมโครงกำรศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นครูต้นแบบในกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 14
กรกฎำคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 กันยำยน
2558 ณ ห้องประชุม 814 คณะพยำบำลศำสตร์ ประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- อบรมแนวทำงกำรให้คำปรึกษำ และกำรใช้งำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี วันที่
9 กันยำยน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

123

4. ประสบกำรณ์กำรสอน/วิชำที่เคยสอน
4.1 กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
4.2 กำรดูแลสุขภำพแม่และเด็ก
4.3 อนำมัยครอบครัว
4.4 กำรจัดโปรแกรมดูแลผู้สูงอำยุ
4.5 สุขภำพส่วนบุคคลและชุมชน
4.6 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 1
4.7 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 2
4.8 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ
4.9 โภชนำกำรสำธำรณสุข
4.10 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำธำรณสุข
4.11 สัมมนำสำธำรณสุข
4.12 โครงกำรสุขภำพในโรงเรียน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน
- เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
2. ผลงำนวิจัย
- กุลวดี เข่งวำ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำวะผู้สูงอำยุ ตำบลนำวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.
- กุลวดี เข่งวำ. (2559). กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.
3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
3.1 กำรฝึกอบรม
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรควบคุมน้ำหนักอย่ำงไรในวัยทำงำน(รุ่นที่3) วันที่ 23 มกรำคม 2556 คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กำรอบรมกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในระดั บ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ
วันที่ 3-4 ธันวำคม 2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรอบรมเพื่อทำแผนยุทธศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ วันที่ 10-11 มีนำคม 2558 ณ ห้องประชุม 814
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรอบรมกำรบริหำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) วันที่ 22 เมษำยน 2558 ณ ห้องประชุม
วิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรอบรมเชิง ปฏิบัติกำรทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เพชรบุ รี
วันที่ 18 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
5 นำงสำวกุลวดี เข่งวำ
Miss. Koonwadee Khangwa
ตำแหน่ง อำจำรย์
วุฒิกำรศึกษำ
วท.บ. (สุขศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี
B.Sc. (Health Education)
Phetchaburi Rajabhat Institute
ศษ.ม. (สุขศึกษำ)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
M.Ed. (Health Education)
Ramkhamhaeng University

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2 กำรทำงำน
- พ.ศ. 2545 – 2554 อำจำรย์ประจำสำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธำนสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
4. ประสบกำรณ์กำรสอน/วิชำที่เคยสอน
4.1 ทันตสุขภำพ
4.2 โครงกำรสุขภำพในโรงเรียน
4.3 หลักวิทยำกำรระบำด
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- กำรอบอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 22-23 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องประชมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรอบรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ (EdPEx)
ณ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบุ รี
วันที่ 2 กันยำยน 2558 ณ ห้ องประชุม 814 คณะพยำบำลศำสตร์ ประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ
เพชรบุรี
- กำรอบรมแนวทำงกำรให้คำปรึกษำ และกำรใช้งำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 9 กันยำยน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- กำรอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (Work Integrated Learning; WILS)
วันที่ 19 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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4.4 ยำและสำรเสพติด
4.5 หลักและวิธีกำรทำงสุขศึกษำ
4.6 เทคโนโลยีทำงสุขศึกษำ
4.7 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีทำงสุขศึกษำ
4.8 ทันตสำธำรณสุข
4.9 กำรส่งเสริมสุขภำพ
4.10 สุขภำพภำคประชำชน
4.11 กำรพัฒนำสุขภำพในชุมชน
4.12 กำรบรรเทำสำธำรณภัย
4.13 กำรวัดและประเมินผลโครงกำร
4.14 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
4.15 กำรบริหำรงำนสำธำรณสุข
4.16 สุขภำพส่วนบุคคลและชุมชน
4.17 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
4.18 สุขภำพครอบครัว
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ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. รศ.นพ. สมชาติ โตรักษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต
( ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ) ภ า ค พิ เ ศ ษ ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รศ.ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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