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 มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิชาศึกษาท่ัวไป/ คณะสหเวชศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

001278     ชีวิตและสุขภาพ  (Life and Health) 
2. จ านวนหน่วยกิต  
    3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   

ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.พาชื่น  โพทัพ   
ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน 
                          รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ 

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ปริญญา  เลิศสินไทย 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู  สุขเพ็ง 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์   ไชยสมบูรณ์ 
                          อาจารย์ ดร.พาชื่น  โพทัพ 
                          อาจารย์ ดร.นพดล  จ ารูญ 
                          อาจารย์ ดร.ยอดหทัย   ทองศรี 

                                   อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ สังขพงษ ์
                          อาจารย์นิธิรัตน์    เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 
                          อาจารย์ปฏิวัติ      โชติมล 
                          อาจารย์ กภ.จุฑาลักษณ์   กองสุข 

                                   อาจารย์ตฤณณวัฒน์   ทองชิต 
                          อาจารย์สุมาลี   ยับสันเทียะ 
 วิทยากรพิเศษ   
                        ว่าที่ร้อยโท ธนสาร เงสันเที๊ยะ 

                                   ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต รสแก้ว 
                                   คุณมนูญ เนียนเปี่ยม                 
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5. ระดับการศึกษา / ชั้นปี 
   ระดับปริญญาตรี  ทุกภาคการศึกษา/ ทุกชั้นปี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
         ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ห้องปราบไตรจักร 42 อาคารปราบไตรจักร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    สิงหาคม 2557 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต จากการท ากิจกรรมและการ
ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ โดยสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อ่ืน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาให้ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาและให้มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป 
    2.2  เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่นและ
สุขภาพการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปูองกันตัวจากอุบัติภัย 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 

Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behaviors and 
human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental 
health, medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident 
insurance, social security,  protection from danger, accidents, natural disasters and 
communicable diseases. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์ 
=30 ชั่วโมง  

- 2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์ 
=30 ชั่วโมง  

5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์ 
=75 ชั่วโมง  

 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อมูลและช่องทางการติดต่อแก่นิสิตในชั้นเรียน 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาการ 
    ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

    วิธีการสอน 
- การบรรยายสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอนและการท ากิจกรรม 
- การท าข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน 
- การท ากิจกรรมกลุ่ม 

    วิธีการประเมินผล  
- ประเมินการมีส่วนร่วมและการท ากิจกรรม 
- ประเมินการเซ็นชื่อเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
- ประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรมสาธารณะ 

 
2. ความรู้                                                                                          

    ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- มีความรู้ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม และ

ธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคตต่อตนเองและผู้อื่น 
- สามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 
 

    วิธีการสอน 
    -    บรรยาย 
    -    ปฏิบัติการ 
    -    สาธิต 
    -    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย การท ากิจกรรมกลุ่ม  
 
    วิธีการประเมินผล 
    -    การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
    -    ผลงานกลุ่มในรูปแบบรายงาน กรณีศึกษา หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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3. ทักษะทางปัญญา                                                                            
    ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    -    คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ โดยอาศัยหลักการของเหตุผล 
    -   น าความรู้และทักษะสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    -    ใช้สติและปัญญาในการคิดไตร่ตรอง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท าให้เกิดความสุขทางกายและใจ 

วิธีการสอน 
    -    การจ าลองสถานการณ์จริง 
    -    อภิปราย สาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมกลุ่ม 

วิธีการประเมินผล 
    -    ประเมินผลงาน/ รายงาน/ กิจกรรม 
    -    การวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึกษา 
    -    การประเมินทัศนคติและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                            
   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
   -    มีทักษะความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มและมีการประสานงานภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
   -    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   -    มีทักษะและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพต่อตนเองและผู้อ่ืน 

วิธีการสอน 
   -    การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
   -    มอบหมายงาน 
   -    การบรรยาย/ ปฏิบัติและสาธิต 
   -    การอภิปรายกรณีศึกษาและจ าลองสถานการณ์ กิจกรรมกลุ่ม 

วิธีการประเมินผล 
    -    สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น 
    -    การน าเสนอผลงานและรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   -    มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล พารามิเตอร์และแปลผลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
   -    มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆโดยการน าเสนอ
ด้วยวาจาและรายงาน  
   -    มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบเป็นสื่อในการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิผล 

วิธีการสอน 
   -    การบรรยายและอภิปราย 
   -    มอบหมายงาน 

วิธีการประเมินผล 
   -    การสอบข้อเขียนกลางภาคหรือปลายภาค 
   -    การน าเสนอผลงาน หรือ การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

1 บทน าสู่ชีวิตและสุขภาพ 
- ความหมายของสุขภาพ และสุขภาพองค์รวม 
- ความส าคัญของการดูแลสุขภาพ 
- ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
อาหาร อารมณ์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
- วิธีการและแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 
-พัฒนาการ พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ตามวัย 

2 - การบรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงานกลุ่ม 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point  
- แบบประเมินสุขภาพ
กายและใจ 

ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน 

กิจกรรม 
สืบหานิสิตต้นแบบสุขภาพดี ที่มีแนวทาง
ปฏิบัติดีเพื่อสุขภาพ 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือ
ช่วยกันอภิปรายระดมความคิดเห็น
และน าเสนอเกณฑ์ส าหรับนิสิต
ต้นแบบสุขภาพ และเลือกนิสิต
ต้นแบบรอบแรก แล้วตัดสินใน
ชั่วโมงสุดท้าย 

 รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร 
อ.ดร.นพดล จ ารูญ 

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
อ.ดร.พาชื่น โพทัพ 

2 
 
 
 
 
 

อาหารและน้ าเพ่ือความงาม และสุขภาพที่ดี 
- อาหารและน้ าเพ่ือความงามและสุขภาพ  
- อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 
- อาหารเสริมสุขภาพและความงาม  

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

ผศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

2 กิจกรรม 
ประกวด “อาหารที่เป็นประโยชน์เหมาะสม
เป็นอาหารคืนก่อนสอบ” 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดและน าเสนออาหารที่
เหมาะสม 
 

 ผศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 

อ.ดร.พาชื่น โพทัพ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพักผ่อน นันทนาการ และการท าสมาธิ  
เพ่ือสุขภาพ 
- ความหมาย หลักการ  
- ประเภท/ วิธีการพักผ่อน 
- กิจกรรมส าหรับการพักผ่อน นันทนาการ 
- ประโยชน์และความส าคัญของการพักผ่อน 
นันทนาการ และการท าสมาธิ 
- แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 
 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

อ.ปฏิวัติ โชติมล 

กิจกรรม 
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 
นั่งสมาธิ 
ประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 
 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อย  
ประเมินความสุขก่อนท ากิจกรรม 
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 
นั่งสมาธิ 
ประเมินความสุขหลังท ากิจกรรม 
ประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 
 

 อ.ปฏิวัติ โชติมล 
อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 
อ.ตฤณณวัฒน์ ทองชิต 
อ.สุมาลี ยับสันเทียะ 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

4 การออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
- ประโยชน์ และ ข้อควรระวัง ข้อห้าม  
- หลักการออกก าลังกายทั่วไป 
- การออกก าลังกายเพ่ือจัดท่าทางให้ถูกต้อง  
  (Postural exercise and stretching  
  exercise)  

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- บูรณาการงานวิจัยการออกก าลัง
กายกับการเรียนการสอน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 

กิจกรรม 
- ส ารวจท่าทาง ยืน นั่ง ที่ถูกต้อง ? 
- การออกก าลังกายเพ่ือปรับ-แก้ไขท่าทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - แบบประเมินส ารวจท่าทางที่
ถูกต้อง  
- ท่าการออกก าลังกายเพื่อปรับ 
แก้ไขท่าทางที่ถูกต้อง  

-แบบประเมินส ารวจ
ท่าทางที่ถูกต้อง  
-Clip VDO ท่าทางที่
ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง 
-ท่าทางออกก าลังกาย
เพ่ือปรับท่าทางต่างๆ                                

ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 
รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 

อ.กภ.จุฑาลักษณ์ กองสุข 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

5 การจัดการความเครียด 
- นิยามของความเครียด 
- สาเหตุของความเครียด 
- วิธีการคลายเครียด 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 

อ.ดร.นพดล จ ารูญ 

กิจกรรม 
การปลดล็อกความเครียด 
 

2 หัวเราะบ าบัด, การประกวดแข่งขัน
หัวเราะ  

 อ.ดร.นพดล จ ารูญ 
อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 
ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ 
อ.ดร.ยอดหทัย ทองศรี 

6 การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือสุขภาพที่ดี 
- อิทธิพลและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 
- หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
- การจัดห้องนอน และห้องน้ า ให้ถูกต้อง
เหมาะสม 
- การยศาสตร์และอาชีวอนามัยขั้นพ้ืนฐาน 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 

อ.กภ.จุฑาลักษณ์ กองสุข 

กิจกรรม 
การแข่งขันการออกแบบจัดห้องท่ีพักที่
เหมาะสม 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดและน าเสนอการจัดห้องท่ี
เหมาะสม 

 อ.กภ.จุฑาลักษณ์ กองสุข 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 

อ.ดร.พาชื่น โพทัพ 
7 อยู่อย่างไรในวัยหนุ่มสาว 

- เพศศึกษาในวัยรุ่น 
- โรคและการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
- การปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 
- การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุทางเพศสัมพันธ ์

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

 กิจกรรม 
ภาพฝันที่อยากเป็น 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดและน าเสนอภาพฝันที่
อยากเป็น 

 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 
ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ 
อ.ดร.ยอดหทัย ทองศรี 
อ.ดร.ทิพวรรณ สังขพงษ์ 

8 สอบกลางภาค 3 - - คณาจารย ์
9 ยาและผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น 

- ผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมความงาม เช่น ยาลด
ความอ้วน ยาเพิ่มความขาว และยาสเตอรอยด์
ต่างๆ 
- สารเสพติด 
- การคุ้มครองผู้บริโภค 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ 

กิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาเก่ียวกับยาและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น 

2 - แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
20-30 คน เพ่ือช่วยกันอภิปราย
ระดมความคิดเห็นและน าเสนอ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับยาและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น    
ใช้เวลากลุ่มละ 5-10 นาท ี

 ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ 

10 การประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
- การประเมินร่างกายตนเอง 
- การประเมินสุขภาพกายจากลักษณะภาย 
นอกได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง สีผม สีผิว เล็บ 
ฯลฯ 
- การปรับปรุงท่าทางในชีวิตประจ าวัน 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

 กิจกรรม 
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพกาย
จากลักษณะภาย นอกได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง สี
ผม สีผิว เล็บ ฯลฯ 
- ส ารวจอิริยาบถของตนเอง เช่น การนั่ง การ
เดิน การยืน และการฝึกปรับปรุงท่าทางใน
อิริยาบถต่างๆ 

2 แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อย  
- ฝึกการประเมินสุขภาพกายจาก
ลักษณะภายนอก ฯลฯ 
- ส ารวจอิริยาบถของตนเอง 
- ฝึกปรับปรุงท่าทางในอิริยาบถ
ต่างๆ 

- เครื่องชั่งน้ าหนัก 
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง 

รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย 

อ.กภ.จุฑาลักษณ์ กองสุข 

11 ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ 
- ภัยจากน้ าท่วม  
- ภัยจากแผ่นดินไหว 
- อัคคีภัย 
- อุบัติเหตุบนท้องถนน 
- การปูองกันตนเองจากภัยต่างๆ 
- การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 

กิจกรรม 
- สาธิตการใช้อุปกรณ์และการปูองกันตนเอง
จากอัคคีภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

2 สาธิตการใช้อุปกรณ์และการ
ปูองกันตนเองจากอัคคีภัย 

-slide 
-อุปกรณ์การปูองกัน
อุบัติเหตุในท้องถิ่น 

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
คุณมนูญ เนียนเปี่ยม 

 

12 ภัยสังคมในวัยเรียนวัยศึกษา  
- ภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ  

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 

อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

 - ภัยจากสื่อออนไลน์ 
- การขอความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ 

    

กิจกรรม 
- การปูองกันตนเองจากภัยสังคม 
 

2 สาธิตการปูองกันตนเองเบื้องต้น
กรณีสถานการณ์คับขันมีการ
ประชิดตัว 

 ว่าที่ร้อยโท ธนสาร เงสันเที๊ยะ 
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต รสแก้ว 
อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 

อ.ดร.นพดล จ ารูญ 
13 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
- การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดบาดแผล 
- การรักษาด้วยความร้อนเย็นเบื้องต้น 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน ์

กิจกรรม 
สาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

2 แบ่งกลุ่มนิสิตฝึกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน ์

14 โรคระบาดใหม่ที่พบไดบ้่อยในประเทศไทยและ
โรคอุบัติใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
- โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
- โรคติดเชื้อรา 
- โรคติดเชื้อไวรัส 
- การปอูงกันตนเองจากโรคระบาด 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

อ.ดร.ยอดหทัย ทองศรี 

กิจกรรม 
รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ต่างๆ  

2 แบ่งกลุ่มนิสิตในน าเสนอการรณรงค์
การปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อต่างๆ 

 อ.ดร.ยอดหทัย ทองศรี 
อ.ดร.นพดล จ ารูญ 

อ.ดร.ทิพวรรณ สังขพงษ์ 
ผศ.ไชยวัฒน์  ไชยสมบูรณ์ 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวข้อ/เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 

15 สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- กองทุนหลักประกันสังคม 
- การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ 

2 - การบรรยาย อภิปราย สาธิต และ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- มอบหมายงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน slide power 
point 
 

อ.ดร.พาชื่น โพทัพ 

กิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ 
- กรณีศึกษาของสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ที่ควรรู้ 
 

2 - แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
20-30 คน เพ่ือช่วยกันอภิปราย
ระดมความคิดเห็นและน าเสนอ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ ใช้เวลากลุ่มละ     
5-10 นาที 

 อ.ดร.พาชื่น โพทัพ 

16 - ทบทวนความรู้ 
- ตรวจสุขภาพนิสิตต้นแบบที่ถูกเสนอชื่อ 

2 - 
 

 
 

คณาจารย์ 

กิจกรรม 
ตัดสินนิสิตต้นแบบ 

2 ตัดสินนิสิตต้นแบบ  คณาจารย์ 

17 สอบปลายภาค 3 - - คณาจารย ์
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2. แผนประเมินผลการเรียนรู้ 

สัดส่วนของการประเมินผล  

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

  สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล 
(เปอร์เซ็นต์) 

1  การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 

1, 2, 3, 4, 5 การน าเสนอผลงาน/ กิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30 

2, 5 สอบกลางภาค 8 30 
2, 5 สอบปลายภาค 17 30 

 รวม  100 
หมายเหตุ: นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลใน
รายวิชานี้  
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตและสุขภาพ 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
   (ไม่มี) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เพ็ญจันทร์  สุวรรณแสง โมไนยพงศ์  คู่มือตรวจผู้ปุวยนอก  พิมพ์ครั้งที่ 13  กรุงเทพ: วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2550.  
- สมพงษ์ บัวแย้ม เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ กินดีไม่มีโรค กรุงเทพ: วรวุฒิการพิมพ์, 2554. 
- ปัจจุบัน เหมหงษา การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ กรุงเทพ: ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2541. 
- วิโรจน์ อารีย์กุล การดูแลสุขภาพและการให้ค าแนะน าวัยรุ่น พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า, 2553. 
- พรพิมล ศิริกุล เคล็ดลับสุขภาพดี ไม่มีวันปุวย กรุงเทพ: เก็ทไอเดีย, 2555. 
- สุรจิต สุนทรธรรม ระบบหลกัประกันสุขภาพไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555. 
- American Heart Association. (2010).  Highlights of the 2010 American Heart Association Guideline for 
CPR and ECC.  (Cited on 4 February, 2013)  from 
http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317350.pdf  
- Chernecky CC., Barbara J. Berger BJ., Laboratory tests and diagnostic procedures, 5th ed. Missouri: 
Elsevier, 2008. 
- Bishop ML., Fody EP., Schoeff LE. Clinical chemistry: techniques, principles, correlations” 6th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 
- การยศาสตร์ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๒ 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=32&chap=7&page=chap7.htm 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   -   แบบประเมินรายวิชา 
   -   แบบประเมินการสอนของอาจารย์ 
   -   การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
   -   การตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   -   แบบประเมินการสอนของอาจารย์ 
   -   ผลการสอบและทักษะการเรียนรู้ 
   -   การสังเกตการณ์จากทีมผู้สอน 
   -   การตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 
   -   น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   -   ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
สอนและกิจกรรมให้เหมาะสม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   -   มีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน 
   -   มีทีมอาจารย์ผู้ช่วยสอนร่วมในการให้คะแนนกิจกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -   น าผลการประเมินของนิสิต คะแนนสอบและผลการเรียนนิสิตมาทบทวนและจัดท ามคอ.5 เพ่ือใช้พัฒนา
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
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รายละเอียดการเรียนการสอน 
รายวิชาชีวิตและสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อวิชา   ชีวิตและสุขภาพ 
รหัสวิชา   001278 
จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
ผู้เรียน   นิสิตระดับป.ตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี กลุ่ม1 
วันที่/เวลา  ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-11.50 น. 
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.50 น. 
สถานที่เรียน  ห้องบรรยายปราบไตรจักร 42   อาคารปราบไตรจักร 
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงานรายวิชา   อ.ดร.พาชื่น  โพทัพ/ ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 
 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อที่สอน 
จ านวน 
คาบ ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

1. พฤ 14 ส.ค.57 
13.00-13.50 

 
13.50-14.50 

แนะน ากระบวนรายวิชา 
 
บทน าสู่ชีวิตและสุขภาพ 

1 
 
1 

อ.ดร.พาชื่น/           
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 

ศ.ทวีสุข 
2. อัง 19 ส.ค.57 10.00-11.50 อาหารและน้ าเพ่ือความงาม และสุขภาพที่ดี 2 ผศ.ดร.ศุภวิทู   

3. อัง 26 ส.ค.57 

10.00-10.50 
 
 
10.50-11.50 

กิจกรรม: สืบหานิสิตต้นแบบสุขภาพดี 
 
 
 
กิจกรรม:ประกวด“อาหารที่เป็นประโยชน์
เหมาะสมเป็นอาหารคืนก่อนสอบ” 

1 
 
 
 
 
1 

รศ.ดร.ปนดา            
อ.ดร.นพดล              
อ.ดร.พาชื่น            

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 
 

ผศ.ดร.ศุภวิท ู
อ.ดร.พาชื่น   

   ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 

4. พฤ 28 ส.ค.57 13.00-14.50 ภัยสังคมในวัยเรียนวัยศึกษา  
2 อ.นิธิรัตน์  

 

5. อัง 2 ก.ย.57 10.00-11.50 กิจกรรม: การปูองกันตนเองจากภัยสังคม 

 
 
2 

ว่าท่ีร้อยโท ธนสาร เงสันเท๊ียะ 
ว่าท่ีร้อยตรี ธนกฤต รสแก้ว 

อ.นิธิรัตน์  
อ.ดร.นพดล  

6. พฤ 4 ก.ย.57 13.00-14.50 ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 2 ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 

7. อัง 9 ก.ย.57 10.00-11.50 
กิจกรรม: สาธิตการใช้อุปกรณ์และการ
ปูองกันตนเองจากอัคคีภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2 คุณมนูญ เนียนเปี่ยม 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อที่สอน 
จ านวน 
คาบ ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

8. พฤ 11 ก.ย.57 13.00-14.50 การจัดการความเครียด 2 อ.ดร.นพดล 

9. อัง 16 ก.ย.57 10.00-11.50 กิจกรรม: การปลดล็อกความเครียด 

2 อ.ดร.นพดล 
อ.นิธิรัตน์  

ผศ.ไชยวัฒน์  
อ.ดร.ยอดหทัย  

10. พฤ 18 ก.ย.57 13.00-14.50 อยู่อย่างไรในวัยหนุ่มสาว 2 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ 

11. อัง 23 ก.ย.57 10.00-11.50 
กิจกรรม: ภาพฝันที่อยากเป็น 
 

2 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ 
ผศ.ไชยวัฒน์  

อ.ดร.ยอดหทัย 
อ.ดร.ทิพวรรณ 

12. พฤ 25 ก.ย.57 13.00-14.50 ยาและผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น 2 ผศ.ไชยวัฒน์ 
13. พฤ 2 ต.ค.57 9.00-12.00 สอบกลางภาค 3 คณาจารย์ 
14. อัง 7 ต.ค.57 10.00-11.50 การประเมินสุขภาพเบื้องต้น 2 รศ.ดร.กภ.ปนดา 
15. พฤ 9 ต.ค.57 13.00-14.50 การออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2 ผศ.ดร.กภ.ปริญญา 

16. อัง 14 ต.ค.57 

10.00-10.50 
 
 
 

10.50-11.50 

กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพกาย
จากลักษณะภายนอก และส ารวจอิริยาบท
ของตนเอง 
 
 
กิจกรรม: ส ารวจท่าทาง ยืน นั่ง ที่ถูกต้อง ? 
- การออกก าลังกายเพ่ือปรับ-แก้ไขท่าทาง   
 

1 
 
 
 
 
1 

รศ.ดร.กภ.ปนดา      
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 
ผศ.ดร.กภ.ปริญญา     
อ.กภ.จุฑาลักษณ์ 

 

ผศ.ดร.กภ.ปริญญา  
รศ.ดร.กภ.ปนดา      

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ     
อ.กภ.จุฑาลักษณ์ 

17. พฤ 16 ต.ค.57 13.00-14.50 
โรคระบาดใหม่ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย
และโรคอุบัติใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

2 
อ.ดร.ยอดหทัย 

18. อัง 21 ต.ค.57 10.00-11.50 
กิจกรรม: รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อต่างๆ 

2 อ.ดร.ยอดหทัย 
อ.ดร.นพดล 

อ.ดร.ทิพวรรณ 
ผศ.ไชยวัฒน์ 

19. อัง 28 ต.ค.57 10.00-11.50 การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือสุขภาพที่ดี 2 อ.กภ.จุฑาลักษณ์ 

20. พฤ 30 ต.ค.57 13.00-14.50 
กิจกรรม:การแข่งขันการออกแบบจัดห้องที่
พักท่ีเหมาะสม 

2 อ.กภ.จุฑาลักษณ์ 
ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ 
ผศ.ดร.กภ.ปริญญา 

อ.ดร.พาชื่น 

21. อัง 4 พ.ย.57 10.00-11.50 
การพักผ่อน นันทนาการ และการท าสมาธิ  
เพ่ือสุขภาพ 
 

2 อ.ปฏิวัติ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อที่สอน 
จ านวน 
คาบ ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

22. พฤ 6 พ.ย.57 13.00-14.50 
กิจกรรม: ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 
นั่งสมาธิ ประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 

2 อ.ปฏิวัติ 
อ.นิธิรัตน์ 

อ.ตฤณณวัฒน์ 
อ.สุมาลี 

23. อัง 11 พ.ย.57 10.00-11.50 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 ผศ.ดร.สุวรรณา 

24. พฤ 13 พ.ย.57 13.00-14.50 กิจกรรม: - สาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2 ผศ.ดร.สุวรรณา 

 

25. อัง 18 พ.ย.57 10.00-11.50 
สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ 

2 อ.ดร.พาชื่น 
 

26. พฤ 20 พ.ย.57 13.00-14.50 ประกาศผลนิสิตต้นแบบสุขภาพดี 2 คณาจารย์ 
27. อัง 2 ธ.ค.57 9.00-12.00 สอบปลายภาค 3 คณาจารย์ 

หมายเหตุ: ตารางสอบกลางภาค 27 ก.ย.-5 ต.ค.57 
             ตารางสอบปลายภาค 22 พ.ย.-7 ธ.ค.57 
 
 
 
 
 
 


