
 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา………….…มหาวทิยาลยันเรศวร…………………………………………………… 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา.......คณะสาธารณสุขศาสตร  /  สาขาวิชาอนามัยชุมชน…………. 
 

หมวดที่1 ขอมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชือ่รายวชิา.............001278   ชีวิตและสขุภาพ   Life and Health 
2. จํานวนหนวยกิต………….……3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

- หลายหลักสตูร   /  ประเภทวิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารยที่รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัช    กนกเทศ      คณะสาธารณสุขศาสตร    
อาจารยผูสอน 

1.รองศาสตราจารย ดร.ปญญา         สังขวด ี           บัณฑิตวิทยาลยั   
2.รองศาสตราจารยนิธิเดชน            เชดิพุทธ         คณะศึกษาศาสตร     
3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัช           กนกเทศ          คณะสาธารณสุขศาสตร     
4.อาจารยสมเกียรต ิ ศรประสิทธิ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร     
5.วาที่รอยตรี ดร.ทวีทรัพย   เขยผักแวน คณะศึกษาศาสตร 
6.ดร.อาพัทธ  เตยีวตระกูล คณะศึกษาศาสตร 
7.อาจารยพงษเอก    สุขใส คณะศึกษาศาสตร 
8.อาจารยขจรศักดิ ์  รุนประพันธ คณะศึกษาศาสตร 
9.อาจารยทวีศักดิ ์  สวางเมฆ คณะศึกษาศาสตร 
10.อาจารยทะเนศ   วงศนาม คณะศึกษาศาสตร 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันที่เรียน    ภาคเรียนที ่ 1/2556  / ชั้นปที ่ 1 - 2  
     แบบการศึกษาภาค              ปกต ิ
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

……ไมม…ี…………………………………………………………………………… 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co- requisites) (ถามี) 

……ไมม…ี…………………………………………………………………………… 
8. สถานที่เรียน       

      อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา  
เวลาเรียน   
 กลุม 1-8    วันอังคาร เวลา 08.00–10.00 น. และ  วันพฤหสับด ีเวลา 10.00 – 12.00 น. 
 กลุม 9-15  วันอังคาร เวลา 10.00–12.00 น. และ  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

9. วันทีจ่ัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชา 
      25   มีนาคม  2555 

มคอ. ๓ 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
1)  เพ่ือใหผูเรียนมีความใฝรู  ใฝเรียน และทักษะในการศึกษาคนควาวิชาการตาง ๆ  ทาง

สุขภาพอยางกวางขวาง 
2)   เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม รูจักและเขาใจธรรมชาตขิองตนเอง และผูอ่ืนตลอดจนสํานึกใน

ศักดิศ์รีแหงความเปนมนุษยและความเทาเทียมกัน  เขาใจในศาสตรสขุภาพองครวม  อยูรวมกันผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสขุ 
 3)  มีความคดิ วิเคราะหและตดัสินใจในการจัดการสขุภาพอยางเปนระบบ สามารถนําไป
ประยุกตในชีวติประจําวัน 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงองคความรูใหสามารถตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงดานสขุภาพและสังคมอยาง
เปนพลวัต 

 
หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
      ภาษาไทย -  ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเก่ียวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดูแล
สุขภาพของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริม
สุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  การประกันสุขภาพ ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ          
โรคระบาด   

ภาษาอังกฤษ  -  Integrated knowledge and understanding about the life cycle, 
healthy behaviors and human health care, adolescence, exercise and recreation for 
health, enrichment of mental health, medicine and health, environment and health, 
health insurance, life insurance, accident insurance and social security, protection 
from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
             จํานวน  60  ชั่วโมง 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
            จํานวน  2  ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 
การพัฒนาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูทีมุ่งหวัง 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนาการ 
     พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผดิชอบในการสรางเสริมสขุภาพตนเองอยางเปนองครวม มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศกัดิ์ศรีของความเปนมนษุยของตนเองและผูอื่น   
1.2 วิธีการสอน 



 ś

 - บรรยาย พรอมทั้ง สื่อประกอบ Multi Media 
 - วิเคราะหกรณีศึกษาทุกขของคนไทยในระบบบริการสุขภาพ 
 - อภิปรายกลุม 
  - บทบาทสมมุต ิ
1.3 วิธีการประเมินผล   
 - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
 - มีการอางอิงอยางถูกตองและเหมาะสมในรายงาน 
 - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 - การรวมกิจกรรมของนิสติ 

2.ความรู 
2.1 ความรูทีต่องไดรับ 

มีความรูในศาสตรดานการดูแลสุขภาพองครวม  กระบวนทัศนตอการมองชีวิตและ
สุขภาพในแนวสุขภาพแบบองครวม มีความเขาใจในประเด็นสุขภาพวาเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับทั้งชีวิต 
มากกวาการเนนแคความเจ็บปวยหรือการจัดการสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัว
คนทั้งคน" ความเก่ียวเนื่องของรางกาย จิตใจ วิญญาณ รวมถึงปจจัยทางสังคม สิ่งแวดลอมตางๆที่มี
ปฏิสัมพันธกับคนคนน้ัน ภายใตหลักการพ้ืนฐาน  

1) คุณคาของ "สุขภาพ" ในการปรับ แกไข และพัฒนาใหเกิดการมีสุขภาวะที่ดีอยาง
ตอเน่ือง   

2) สุขภาวะที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ทั้งสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และจิต
วิญญาณ   

3) การปองกันและสงเสริมสุขภาพ   
4) การใหคุณคาตอวิถีการดํารง ชีวิต ใหความสําคัญกับกระบวนการทางการศึกษา 

และสรางความรับผิด ชอบใหแตละบุคคลไดพยายามดูแลตนเองใหมีสุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ 
            2.2  วธิีการสอน 

-    บรรยายรวมกับอภิปราย  การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา  และ
มอบหมายใหอาน  สรุปบทความวิจัยทีเ่กีย่วของ    
            2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบ 
- นําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- การนําเสนอสรุปการอานบทความวิจัยที่เกีย่วของ 
- กิจกรรมการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  

3.ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาทีต่องพฒันา 
  พัฒนาความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ  คดิเปนระบบ  คดิเพือ่การแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค 
      3.2 วิธีการสอน 

- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 
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- การตอบคําถามในระหวางชั่วโมงเรียน 
     3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบ 
- นําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบทีต่องพัฒนา 

- มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
- แสดงความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองและทํางานทีม่อบหมายใหแลวเสร็จตรงตาม

เวลาที่กําหนด 
4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานใหคนควาและศกึษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ

วิจัยที่เกีย่วของกับวิชา 
4.3  วิธีการประเมินผล 

- รายงานการศกึษาดวยตนเอง เพ่ือสรุปรวบรวมองคความรู 
- การประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพ่ือนดวยแบบฟอรมทีกํ่าหนด 
- นําเสนอการวเิคราะหกรณีศึกษา 

5.ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสือ่สาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะวิเคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา 
  -  ทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด  การฟง  การเขยีน  โดยการทํารายงานและ
นําเสนอในชั้นเรียน 
  -  ทักษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง 
  -  ทักษะในการสืบคนขอมลูทางอินเตอรเน็ทเพือ่ทํารายงาน 
  - มีทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน 
  - อภิปราย 
  - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก  web-site , e-learning และการ
จัดทํารายงาน 
  - มอบหมายงานใหเตรียมการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 
           5.3  วิธีการประเมินผล 
  - การมีสวนรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภปิราย 
  - รายงาน 
  - การนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห
ที ่

เน้ือหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

วันที่เรียน ผูสอน 

1 ชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ ของ
มนุษย 
    - สุขภาพองครวม  
    - พัฒนาการ พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของบุคคลแตละวัย   

4 20   สค  2556 
และ 

22   สค  2556 
  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

2 อาชีวอนามัยขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 4 27   สค  2556 
และ 

29   สค  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

3.  สุขอนามัยสวนบุคคล 
การสงเสริมสุขภาพ 
สุขอนามัยขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 

4 3   กย  2556 
และ 

5   กย  2556 

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

4. การออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  
การออกกําลังกาย 

-    ความหมาย  ความสําคัญของการออก  
     กําลังกาย 
-    ประโยชนของการออกกําลังกาย 
-    ชนิดของการออกกําลังกาย 
-  วิธีการออกกําลังกายประเภทตางๆ  
-  การทดสอบสรรถภาพทางกายอยางงาย 

4 10   กย  2556 
และ 

12   กย  2556 
  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

5. นันทนาการ  
- ความหมาย ความสําคัญของนันทนาการ 
- ประโยชนของนันทนาการ 
- ประเภทของนันทนาการ 
- ข้ันตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
- หลักการในการเปนผูนําและและผูตาม 

           ในกิจกรรมนันทนาการ 

4 17   กย  2556 
และ 

19   กย  2556 
  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

6.  สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
    -  ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ   
    -   การจัดการสิ่งแวดลอม 

4 24   กย  2556 
และ 

26   กย  2556 

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

7.  อยูอยางไรในวัยหนุมสาว 4 1   ตค  2556 คณาจารยประจํากลุมวิชา 
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- ความงดงามของชายหญิง   
- จิตที่แจมใสในรางกายที่แข็งแรง  
- ขอดีและขอระวังในการคุมกําเนิด  
- เพศสัมพันธกับโรคติดตอ 

และ 
3   ตค  2556 

  

สอบกลางภาคเรียน  วันท่ี 7-11  ตุลาคม  2556 (แจงกําหนดภายหลัง) 
 

สัปดาห
ที ่

เน้ือหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

วันที่เรียน ผูสอน 

8. สุขภาวะวัยรุน 
- ปญหาทางจิตและพฤติกรรมเบีย่งเบน  
- การพัฒนา EQ  
- การสรางสมาธิ  

    -      การจัดการความเครียด 

4 15   ตค  2556 
และ 

17  ตค  2556 
  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

9 ชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย   
    - สุขภาพองครวม  
    - พัฒนาการ พฤติกรรม และการดูแล 
       สุขภาพของบุคคลแตละวัย   

4 22   ตค  2556 
และ 

24   ตค  2556 
  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

10.  การใชแพทยแผนไทยประยุกตในการดําเนิน
ชีวิตดานสุขภาพ 

4 29   ตค  2556 
และ 

31   ตค  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

11. ความรับผิดชอบตอสุขภาพและชีวิตของตนเอง 
และบุคคลอื่น 
 

4 5   พย  2556 
และ 

7   พย  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

12. การดูแลชีวิต และสุขภาพเบื้องตน ของตนเอง 
และบุคคลอื่น    

4 12   พย  2556 
และ 

14   พย  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

13. การประกันสุขภาพ 4 19   พย  2556 
และ 

21   พย  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

14. ยาและสุขภาพ   
- หลักการใชยาเบื้องตน  
- การคุมครองผูบริโภค 
- ขอควรระวังในการบริโภค 

4 26   พย  2556 
และ 

28   พย  2556  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

15. สรุป และสังเคราะหเนื้อหาภาพรวม 
 

4 3   ธค  2556 
และ 

วันที่ 5 ธค 2556 
(วันหยุด  ใหผูสอน 
กําหนดวัน เวลา 

และ สถานที่ในการ
ชดเชย ตามความ

เหมาะสม)  

คณาจารยประจํากลุมวิชา 

สอบปลายภาค   วันที่  9-20 ธันวาคม  2556  (แจงกําหนดภายหลัง) 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
2.1.  การวัดและการประเมินผล 
 แนวทางการดําเนินการวัดประเมินเมินผล 
 1.  การมีวินัยในการเขาชั้นเรียน   5 % 
 2.  การเรียนรูการทํางานในกลุมยอยและหรือ รายงาน   45 %  
   3.  การสอบ MCQ    50 % 
2.2. การวัดและประเมินผลการเรยีนรายวชิาใชการวัดผลแบบอิงเกณฑ  ดังนี ้
  80     คะแนนขึ้นไป A  75 – 79 คะแนน  B+ 
  70 – 74 คะแนน  B  65 – 69  คะแนน  C+ 
  60 – 64 คะแนน  C  55 – 59 คะแนน  D+ 
  50 – 54 คะแนน  D  นอยกวา 50 คะแนน F 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกั 
ประเวศ วะส.ี(2549). การพัฒนาระบบสขุภาพชมุชน : สุขภาวะชุมชนเปนรากฐานของสขุภาวะ

ทั้งมวล.กรุงเทพฯ : สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ.   
ประเวศน  วะสี , พระไพศาล  วิสาโล , ลดาวัลย สุวรรณกิตต ิและวิทิต วัณณาวิบูล . (2536) .

องครวมแหงสขุภาพ : ทศันใหมเพ่ือดลุยภาพแหงชีวติและการบําบัดรักษา . กรุงเทพ 
ฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง.  

ลือชยั ศรีเงินยวง และคณะ. (2545). ทางเลือกในการดแูลและรักษาสขุภาพของประชาชน ใน
สังคมไทย: ความแพรหลาย การใช และเหตุผล. นครปฐม: ศูนยศึกษานโยบาย
สาธารณสุข คณะสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล.  

สมศักดิ ์  ชุณหศัม์ิ และคณะ  (2541) ประวัติศาสตรการพัฒนางานสาธารณสขุไทย : บท
วิเคราะหการกระจายอํานาจและผลกระทบตอระบบสาธารณสุข .กรุงเทพฯ : บริษัท
ไซเบอรเพรส จํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ.(2550) พระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 : 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพหางหุนสวนจํากดัสหพัฒนไพศาล. 

สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน.(2545) รายงานการวิจัยเร่ือง การดแูลสขุภาพดวย
ตนเองของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
(ร.ส.พ.) 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- แผนพัฒนาสขุภาพแหงชาติ ฉบับที่  1- 10   
- รายงานการวิเคราะหสถานการณสขุภาพประจําปงบประมาณ  2552 ,2551,2550,2549 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     แหลงการเรียนรู 

 1. หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 2. หองหมดุกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตรการแพทย 
 3. หองสมุดบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 4. ฐานขอมลูอิเลคโทรนิกส  หองสมดุสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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( http://www.hsri.or.th ) 
 5. ฐานขอมลูอิเลคโทรนิกส  เครือขายวิจัยสุขภาพ  (http://hrn.thainhf.org) 
 6. ฐานขอมลูอิเลคโทรนิกส  สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  
( http://www.chi.or.th ) 
  7. ฐานขอมลูอิเลคโทรนิกส  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ 
 ( http://www.nationalhealth.or.th ) 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 
- การสะทอนความคดิ (reflective journal) ของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ การสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ / การเรียนรู ของผูเรียน 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู 

3.  การปรบัปรุงการสอน 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือรวมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
  - การวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีคณะกรรมการในคณะสาธารณสุขศาสตรตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา    
(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ  รายงาน  โครงการ  และการใหคะแนนพฤติกรรมของนสิิต 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 
 


