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คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



 

ก 
 

ค ำน ำ 
 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2560 เพ่ือขอรับการอนุมัติหลักสูตรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตรงกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงานและโครงสร้างของหลักสูตร  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ 
การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพเป็นไปตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้
ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม     
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร  นักเรียน และผู้ใช้
บัณฑิตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สาขาวิชาได้ท าการเก็บข้อมูลที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 

                                                   (นางสาวนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ) 
                                                     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

                                                       สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                                                 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข 

สารบัญ 
   หน้า 
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
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ด ำเนินงำนศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นและพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำธุรกิจสุขภำพ 

96 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาวทิยาการธุรกิจสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Health Science Business 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) 
   ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Science (Health Science Business) 
   ช่ือย่อ :  B.Sc. (Health Science Business) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี   
 
4.  จํานวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 

5.  รปูแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช ้
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเขา้ศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสตูรใหม่ พุทธศกัราช 2560 
6.2 เร่ิมใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร       

      เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559  
      เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมติัหลักสูตร 
      ในคราวประชุม ครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้น 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
 8.1 เป็นนักวิชาการด้านสุขภาพทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 8.2 เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 8.3 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสุขภาพ เช่น ผู้ประกอบการสถานดูแลผูสู้งอายุ  
      และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสุขภาพผู้สูงอายุ 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.

1. นางนวรัตน์ ไวชมภู 
    อาจารย์ 
    3-9599-00071-25-1 

พ.ม. การบริหารการพยาบาล
พ.บ. พยาบาลศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา 

2555
2546 

 
2. นางสาวนูรรีย๊ะ  ล่าเตะเกะ 
    อาจารย์ 
    1-9506-00005-94-1 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
ศษ.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2556
2550 

 
3. นางสาวฮูดา  แวหะยี 
    อาจารย์ 
    5-9410-00002-51-1 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2555
2549 

 
4. นางสาวรัตติภรณ์  บุญทศัน์ 
    อาจารย์ 
    1-9599-00172-38-8 

วท.ม.สาธารณสุขชุมชน
วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2558
2554 

 
5. นางสาวเดียร์นา แม็ง 
   อาจารย์ 
    1-9405-00054-36-3 

บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การตลาด 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2558
2553 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
        ปัจจุบันการให้ความสําคัญด้านสุขภาพมีมากขึ้น ทั้งการส่งเสริม การจัดการดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในทุกเพศและทุกวัย เพ่ือสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ให้กับประชากรของประเทศ ในขณะที่กระแสเก่ียวกับการดูแลสุขภาพกําลังเป็นที่น่าสนใจ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทําให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มีการแข่งขันสูง ลักษณะการทํางาน
ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยทํางานคือรุ่นพ่อแม่ต้องทํางานหนักขึ้น ส่งผล
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ให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจ
และหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคเครียด นอกจากน้ียังส่งผล
ต่อโครงสร้างครอบครัว จากการที่พ่อแม่หรือลูกหลานต้องทํามาหาเลี้ยงชีพ ใช้เวลากับการทํางานนอก
บ้าน หรือต่างจังหวัด ทําให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความแข็งแกร่ง กลุ่มเด็กทารก วัยรุ่น 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวน้อยลง เ น่ืองจากจํานวนผู้สูงอายุที่ เ พ่ิมขึ้น 
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ขยายตัว แม้ว่าสังคมไทยจะปลูกฝังให้ลูกหลานมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว แต่ด้วยสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่มากขึ้นสวนทางกับวัยทํางานที่ลดลง จึงทําให้ลูกหลานต้องทํางานมากข้ึนและมีเวลาดูแล
ผู้สูงอายุน้อยลง อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวในอนาคตจากแนวโน้มการมี
บุตรน้อยลงในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาวะสุขภาพในที่สุด ส่งผลให้ปัจจุบันวิทยาการ 
ด้านธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุ  
ธุรกิจทางด้านความสวยความงาม สปา การนวดเพ่ือสุขภาพ การจัดโปรแกรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ เช่น โปรกรมการควบคุมนํ้าหนัก โปรแกรมการออกกําลังกาย เป็นต้น การจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต้องนําปัญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และให้ความสําคัญที่
สุขภาวะของประชาชนด้วย จากการศึกษาของจีราพร ทองดี และคณะ (2556:88) เรื่องภาวะสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 70 ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง อย่างน้อยหน่ึงโรคต่อคน โรคที่พบบ่อยได้แก่ ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 34.5 
เบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 6.9 โรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ ไตวายเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 1.5 
ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับการมองเห็น คิดเป็นร้อยละ 58 ผิวหนังแห้งและมีผื่นคัน 
คิดเป็นร้อยละ 39.90 การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ คิดเป็นร้อยละ 30 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.1 ( = 85.70, range = 44-117, SD = 
1.27) และ 51.60 ( = 90.60, range = 43-119, SD = 12.3) ตามลําดับ โดยคุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับภาวะสุขภาพ (r = .77, p < .01) ดังน้ันทางหลักสูตรจึงให้
ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ โดยเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถเป็นผู้ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
อายุ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ โดยเน้นการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ เน่ืองจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางที่เสื่อม  
ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเร้ือรังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี  
และนราธิวาส ซึ่งพบว่าสูงอายุเหล่าน้ี มีสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่างจากผู้สูงอายุในพ้ืนที่ อ่ืน และพบว่าในเขตภาคใต้ของประเทศไทยมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการย้าย ถิ่นของแรงงานวัยหนุ่มสาวเพ่ือประกอบอาชีพในเขตพ้ืนที่ที่มีความ
เจริญ ทําให้สมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต้องอาศัยเพียงลําพัง ย่ิงไปกว่าน้ันผู้สูงอายุ
ในเขต 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ยังต้องประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ และอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจทําให้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ่ืน  
(จีราพร ทองดี และคณะ, 2556:91) 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
        ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและ
รับวัฒนธรรมจากต่างชาติ วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียว การพัฒนา
ทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทําให้รูปแบบการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี
ล้วนส่งผลต่อภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ สามารถ
จัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพ และใช้ความรู้ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพเป็นฐานในการเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ โดยเน้นประชาชนทุกกลุ่มอายุ สามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
        บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ และส่งเสริมผู้เรียนให้ทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ โดย
คํานึงถึงสถานการณ์เก่ียวกับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ โดยเฉพาะของท้องถิ่นและประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ

บริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร  
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยภาควิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
13.2   รายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
 ไม่มี 
 
13.3   การบริหารจัดการ 

           (1) แต่งตัง้ผูป้ระสานงานรายวชิา เพือ่ทาํหน้าทีป่ระสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน 
      และนกัศกึษาในการพจิารณาขอ้กาํหนดรายวชิา การจดัการเรยีนการสอน
           และการประเมนิผลการดาํเนินการ 
  (2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
      วิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ควบคุมดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
      การสอน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ นําทักษะปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการจัดโปรแกรม 
การดูแลสุขภาพ ระบบบริการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 
 1.2 ความสาํคญัของหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มุ่งผลิตกําลังคนที่สนองความต้องการ
ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนานักวิชาการและผู้
ปฏิบัติการทางธุรกิจสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติควบคู่ทฤษฏี ใช้เทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธี การจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ ต้องการสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้
สํารวจภาวะสุขภาพของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ สาเหตุเน่ืองจากขาดกําลังคนในการเป็นผู้นําทางด้านสุขภาพ ดังนั้น การผลิตผู้นําในการ
ดูและสุขภาพจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายดังกล่าว เป็นการลดต้นทุนและ
ประหยัดงบประมาณในการดูแลสุขภาพประชาชน ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรของชาติสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ทางหลักสูตรจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
       จากข้อมูลทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยทํางานต้องดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยในปี 2553 มีประชากรวัยทํางาน 5 คนที่มีศักยภาพดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 
2583 จะเหลือประชากรวัยทํางานเพียง 1.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังของวัย
ทํางานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานที่ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตผลแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหา
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การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย การพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ีเน้นการอบรมเพื่อให้บัณฑิตสามารถนําไป
กระกอบอาชีพ คือ สามารถเป็นนักปฏิบัติ และเป็นผู้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจสําหรับผู้สูงอายุ โดย
ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่บัณฑิตเพ่ือการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา  
 จากข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติในการส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลสุขภาพ และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ สามารถจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพ และใช้ความรู้ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพที่ทันสมัยเป็น
ฐานในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจ และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพมีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้านดังน้ี  

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้  
และประสบการณ์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพที่ทันสมัยเป็นฐานในการเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ  

1.3.3 มีทักษะ และมคีวามสามารถด้านการสื่อสาร การค้นคว้า การวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ่

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่สังคม  

1.3.5 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



9 
 

     

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการส่งเสริมการเรียน การ
   สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ใน
   การส่งเสริมผู้เรียนเป็น 
   ศูนย์กลางในการเรียนรู้  
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาและ 
   กิจกรรมให้สะท้อนความ 
   เอ้ืออาทรและให้ 
   ความสําคัญต่อผู้เรียน  
3. ส่งเสริมผู้สอนจัดการเรียนรู้
    โดยใช้ไอซทีีเป็นฐาน  
4. ส่งเสริมการประเมินผลที ่
   เน้นการพัฒนาการของ 
   ผู้เรียน 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
   การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น 
   ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง  
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
   กิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
4. จํานวนรายวิชาที่ใช้การ 
   ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ 
   ของผู้เรียน  
5. ผลการประเมินการมีส่วนรว่ม 
   ของผู้เรียนในการจัดการเรียน 
   การสอน กิจกรรมทางวิชาการ 
   และกิจกรรมอ่ืนๆ ของหลกัสูตร
   หรือคณะ 

 2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
    การสอนที่เน้นท้องถิ่นและ    
    ชุมชนเป็นหลัก  

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ใน
   การสอนที่เน้นการปฏิบัติ 
   เป็นหลัก 
2. ส่งเสริมการทํางานวิจัยและ
   บริการวิชาการในท้องถิ่น 
   และชุมชน  
3. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการ 
   จัดการเรียนการสอนและ 
   การฝึกปฏิบัติ 

1. ประเมินผลของผู้เรียนต่อ
   ประสทิธิภาพการสอนโดยเน้น 
   ท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก  
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
   ที่ดําเนินการในชุมชน  
   และร่วมกับชุมชน  
3. ความพึงพอใจของบุคลากรใน 
   ชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้อง
   ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4. จํานวนรายวิชาที่ใช้ชุมชนเป็น 
   ฐานในการจัดการเรียนการสอน
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
   การประเมินผลของอาจารย์ตาม 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของ
   อาจารย์ที่เน้นด้านคุณธรรม
   จริยธรรม ด้านความรู้  
   ทักษะทางปัญญา ทักษะ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   และความรับผิดชอบ  
   ทักษะในการวิเคราะห์และ 
   การสื่อสาร ทักษะการ 
   ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1. จํานวนโครงการการพัฒนา
   ทักษะการสอนและการ 
   ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
   การเรียนรูท้ัง้ 6 ด้าน  
2. ระดับความพึงพอใจของ 
   นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
   อาจารย์ตามผลการเรียนรู ้

4. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
   การสอนให้ผู้สําเร็จการศึกษามี 
   ทักษะปฏิบัติที่จะเข้าสู่การเป็น 
   นักวิชาการด้านวิทยาการธุรกิจ   
   สุขภาพ 

1. ส่งเสริมกระบวนการ
   จัดการเรียนการสอน 
   ภาคปฏิบัติที่เน้นการมีส่วน 
   ร่วมของบุคลากรแหล่งฝึก 
   กับสถาบันการศึกษา  
2. ส่งเสริมให้มรีะบบการ 
   เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ 
   ด้านสุขภาพของ 
   อาจารย์ใหท้นัสมัยทันต่อ 
   สถานการณ์  
3. จัดระบบห้องปฏิบัติการที่ 
   ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 
   ความต้องการของผู้เรียน 

1. ระดับความพึงพอใจของ
   ผู้ใช้บริการ และแหล่งฝึกต่อ 
   การปฏิบัติการของนักศึกษา  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของ 
   บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่ม ี
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

                ภาคเรียนที่ 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
                ภาคเรียนที่ 2   เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา  

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) และมี
คุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  2.3.1 นักศึกษาไม่เข้าใจเป้าหมายในการเลือกสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
  2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แตกต่างกัน ขาด  

   ทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน
   และการเขียน และขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  2.3.3 นักศึกษาไม่เข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา และมีปัญหาการปรับตัว 
   

2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดให้มีระบบแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนช้ันมัธยมปลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจ  

   เป้าหมายและความสําคัญของหลักสูตร เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ 
  2.4.2 จัดให้มีปรับพ้ืนฐานด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างคณะฯ และสาขาวิชาเป็นประจําทุกปี รวมทั้ง   
   อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



12 
 

     

 

  2.4.3 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพ่ือเตรียมความ  
   พร้อมให้นักศึกษาใหม่ ในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา  

  2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับ
   ฟังปัญหาต่าง ๆ แนะนํา และช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ 

  2.4.5 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดําเนิน
   ชีวิต  

   
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชัน้ป ี
 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปกีารศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564

ระดับปริญญาตรี (4) ปี   
ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  

10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 
2,700 บาทต่อปี 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,16,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายจ่าย 
งบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564
1. เงินคงคลังร้อยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 

2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

3. ค่าใช้จ่ายดําเนนิงานร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน   
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประกอบด้วย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
 หลักสูตร ดังน้ี  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
        และเทคโนโลยี 
 
  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

        1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 51 หน่วยกิต 

        2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

   2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
        วิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 

3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

ดังน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1) บังคับเรียน      10 หน่วยกิต 

   2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
Thai for Communication 

   2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
     Speaking and Writing Skills Development  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
    พัฒนาการเรียนรู้    2(1-2-3) 

English for Communication and  
 Learning Development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
   Melayu for Communication 

  2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ  2(1-2-3) 
    พัฒนาการเรียนรู้  

Melayu for Communication and Learning 
 Development 
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   *2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
English for Communication 1             

   *2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 English for Communication 1 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  
 

2) เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย   2(2-0-4) 

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
การเขียน    2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
Basic Melayu 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
English for Communication 2 
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1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3)  

Happiness Study 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์    2(2-0-4) 

Aesthetics Approach 
   2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

Information for Life Long Learning 
   2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
     Truth of Life 
   2100119 การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
     Self Development 
   2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 
     Aesthetics for Life 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   2150101 สังคมภิวัตน์    2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 

     Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   2(1-2-3) 
     Skills for Life 
   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
     Life and Thai Culture 
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

     Information Technology in Daily Life 
   4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Science in Daily Life 
   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

    Sports for the Quality of Life Development 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน จํานวน 11  หน่วยกิต

4102101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
 General Chemistry 1  
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)
 General Chemistry Laboratory 1  
4103192 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Biology  
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0)
 Fundamental Biology Laboratory  
4107209 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ             3(2-2-5)
 Research Statistics for Health Sciences Business  
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  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี    ไม่น้อยกว่า      15       หน่วยกิต
4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพ้ืนฐาน 3(2-2-5)
 Fundamental Human Anatomy and Elderly Physiology  
4107102 จิตวิทยาผู้สูงอายุ  3(2-2-5)
 Elderly Psychology  
4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพ้ืนฐานทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
 Introduction to Law and Ethics for Health Science Business  
4107210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5)
 English for Health Science Business  
4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพพ้ืนฐาน 3(2-2-5)
 Introduction to Research in Health Science Business  
   
      2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60  

 1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ         51   
หน่วยกิต   
หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจสาํหรับวิทยาการธุรกิจสขุภาพ 21 หน่วยกิต
4107104 หลักการบริหารสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
 Principle for Health Science Business Management  
4107105 สารสนเทศสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5)
 Information for Health Science Business  
4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
 Marketing in Health Science Business  
4107216 การจัดการธุรกิจสุขภาพสําหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) 3(2-2-5)
 Health Business Management for SMEs  
4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
 Human Resource Management in Health Science Business  
4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5)
 Entrepreneurship in Health Science Business  
4107328 เศรษฐศาสตรส์ําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
 Economics for Health Science Business  
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 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 30   หน่วยกิต
4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Elderly Health Promotion and Disease Prevention  
4107107 กายภาพบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Geriatric Physical Therapy  
4107108 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(2-2-5)
 Health and Beauty Care  
4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
 Communicable and Non-communicable Diseases  
4107214 นันทนาการและการออกกําลังกาย 3(2-2-5)
 Recreation and Exercise

 
 

4107215 โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Nutrition for Elderly  
4107322* การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 3(2-2-5)
 Elderly Health Care 1  
4107323* การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2 3(2-2-5)
 Elderly Health Care 2  
4107324 การสาธารณสุขและระบบบรกิารทางการแพทย์ 3(3-0-6)
 Public Health and Medical Service System  
4107325 การดูแลและฟืน้ฟูสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก 3(3-0-6)
 Health Care and Rhehabitation with Alternative Medicine  
   
 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์หลักสูตร  
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  2) วิชาเฉพาะด้านเลือก      ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต
4107217 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
 Pharmacology  
4107218 การแนะแนวและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
 Health Guidance  
4107219 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ 3(2-2-5)
 Measurement and Evaluation in Health  
4107220 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
 Advertising and Public Relations  
4107329 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5)
 Start up in Health Care Business  
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5)
 Seminar in Health Science Business  
4107431 ชีวเคมีสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ      3(2-2-5)
 Biochemistry for Health Science Business  
   
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    7   หน่วยกิต
4107432 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพและเตรียมสหกิจ

ศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ  
2(180 ช่ัวโมง)

 Preparation for Field Experience in Health Science Business 
and  Preparation of cooperative education in Health Science 
Business 
และ 

 

4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 5(450 ช่ัวโมง)
 Field Experience in Health Science Business

หรือ 
 

4107434 สหกิจศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education in Health Science Business  
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว้ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน้ี 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพ้ืนฐาน 3(2-2-5)
4107102 จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
4107104 หลักการบริหารสําหรับวิทยาการธุรกิจ

สุขภาพ 
3(3-0-6)

4107105 สารสนเทศสําหรับวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

3(2-2-5)

รวม 18 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

 

4102101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)
4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพ้ืนฐานทาง

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
3(3-0-6)

4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

3(2-2-5)

4107107 กายภาพบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
4107108 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(2-2-5)

รวม 22 หน่วยกิต
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4103192 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0)
4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
4107215 โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
4107216 การจัดการธุรกิจสุขภาพสําหรับธุรกิจ

ขนาดย่อม (SMEs) 
3(2-2-5)

รวม 19 หน่วยกิต
 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4107209 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ                

3(2-2-5)

4107210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

3(2-2-5)

4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)
4107214 นันทนาการและการออกกําลังกาย 3(2-2-5)
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 4107322 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 3(2-2-5)

4107324 การสาธารณสุขและระบบบรกิารทาง
การแพทย์ 

3(3-0-6)

4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

3(3-0-6)

4107328 เศรษฐศาสตรส์ําหรับวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

3(3-0-6)

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5)

4107323 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2 3(2-2-5)
4107325 การดูแลและฟืน้ฟูสุขภาพด้วย

การแพทย์ทางเลือก 
3(3-0-6)

4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4107432 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

2(180 ช่ัวโมง)

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4107433
 

หรือ 
4107434 

การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 
 
สหกิจศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

5(450 ช่ัวโมง)
 
 

6(600 ช่ัวโมง) 
รวม 5-6 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

        1.  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า       12   หน่วยกิต 
1.1 บังคับเรียน                                                10   หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะ
ใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึก
วิจารณ์ 

Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
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essay and article writing with the emphasis on standard language 
used in a certain writing and practice in criticizing  

 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self- introduction  and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
ง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation 
in daily life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3)  
Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
แนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ; 
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     2(1-2-3) 

English for Communication 1             
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
2) เลือกเรียน                               ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย     2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่าน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words   
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน    2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน

หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc 

 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน           2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือม
ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
Chinese for Communication     

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้ 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน       2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเร่ืองทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

 



31 
 

     

 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข      2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self - appreciated and also other surroundings, multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful coexisting in 
society 

    
2100113 สุนทรียวิจักขณ์       2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนทัศน์การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
          Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 
 

2100118 ความจริงของชีวิต                       2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศน์
แบบ ต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 
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2100119 การพัฒนาตน                             2(2-0-4) 
Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เ ชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เ ชิง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว 
สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์       2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
 Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political 
affairs 

 
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community   

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 
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 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เก่ียวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; decision making and 
problem solving in daily life; emotional and stress management; activities for 
stress relief 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง 
จิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
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self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career  

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับ
ดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้ เ บ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี  
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร  
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 

  Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports  
  competition; principles and how to choose sports for its individual 
  potential; conduct of principles for playing sports at maximum  
  benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
  and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
  sports and traditional games; personality development promoting  
  leadership 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    93     หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  จํานวน     11        หน่วยกิต
4102101 เคมีทั่วไป 1 
 General Chemistry 1        3(3-0-6)
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปรมิาณสารสัมพันธ์ ของเหลว

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรย์ี และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 Atomic structure, periodic table, chemical bonds, stoichiometry,

liquid solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic chemistry and 
environmental chemistry 

 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1        1(0-3-0)
 General Chemistry Laboratory 1
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม: 4102101 เคมีทั่วไป 1 
 Pre-requisite or Co-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
 เทคนิคเบ้ืองต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เทคนิค การแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทําละลาย  
และโครมาโทกราฟีการเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเก่ียวกับกรด-เบส  
การทดสอบสารอินทรีย์เบ้ืองต้นและการหาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

 Basic of technical for chemistry laboratory, safety in the laboratory,
separation technique, filtration, crystallization, distillation, using solvent 
and chromatography, preparing the solution, acid – base laboratory, 
preliminary tests organics and the determination of dissolved oxygen 
(DO) 

 
4103192 ชีววิทยาพืน้ฐาน        3(3-0-6)
 Fundamental Biology
 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  

สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเน้ือเย่ือ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์กลไกของวิวัฒนาการ  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ 
ของสัตว์นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 

 Scientific methods,properties oforganisms, levels of organization, 
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chemistry of life, cell and tissue, metabolism, genetics, evolutionary 
mechanisms, biodiversity, structure and function of plant and animal,  
ecology and behavior 

 
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                 1(0-3-0)
 Fundamental Biology Laboratory
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน หรือวิชาบังคับร่วม : 4103192 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 Pre-requisite or Co-requisite: 4103192 Fundamental Biology 
 การใช้กล้องจุลทรรศน ์สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์การแบ่งเซลล์เน้ือเย่ือ 

เมแทบอลซิึม กระบวนการต่างๆ ในพืช กระบวนการต่างๆ ในสัตว์ พฤติกรรม 

และการปรับตัว วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ 
 Microscope techniques, chemical composition of living things, 

cell and cell division, tissue, metabolism, structure and function of plants  
and animals,behavior and adaptation, evolution and biodiversity, genetic 
inheritance and ecosystem 

 
4107209 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ             3(2-2-5)
 Research Statistics for Health Sciences Business 
 ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล

การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคร์สแคว์  การวิเคราะห์ความ 
แปรปรวน สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย 

 Research Methodology, Sample selection, Experimental planning,
Data analysis, Estimation, Hypothesis testing, Chi-square test, Analysis of 
variance, Correlational Coefficients and simple regression 
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    2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า     15        หน่วยกิต
4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผูสู้งอายุพื้นฐาน                                      3(2-2-5)
 Fundamental Human Anatomy and Elderly Physiology 
 ความสําคัญ หลักการและคําศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตําแหน่ง  โครงสร้าง หน้าที่ การ
เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีบุคคล การเสื่อมสภาพการทําหน้าที่ของระบบในร่างกาย เช่น 
ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีผล
ต่อร่างกาย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนกระบวนการชราภาพได้ การ
พัฒนาและสาเหตุการเสื่อมถอยในวัยสูงอายุของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการ
เสื่อมสภาพของร่างกายผู้สูงอายุ 

 The Importance, principles and terminology of human anatomy 
and physiology. The Structure of human body, shapes, appearances, 
positions, structure, functions, changes, and personal theory. 
Degenerative process of systems e.g. nervous, endocrine, and immune 
systems. Changes of systems effecting human body. Development and 
decelerating causes of systems in aging. Degeneration of elderly body 

 
4107102 จิตวิทยาผูสู้งอายุ                                                                3(2-2-5)
 Elderly Psychology
 หลักการจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาสําหรับผู้สูงอายุ พัฒนาการด้านกาย 

อารมณ์จิตใจและปัญญา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ บุคลิกภาพ การเรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับสังคม การสร้างแรงเสริมและ
แรงจูงใจ การบริการ การสื่อสารและการปฏิบัติตัวกับผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สูงอายุ
และวิธีการแก้ไขดูแล 

 The principles of general and geriatric psychology. Physical, 
emotional, mental and intelligent development. Behavior changes of 
elderly in body, mentality, emotion, and personality. Learning and 
adapting to social. Giving motivation, encouragement and services. 
Communicating and dealing with elderly. Problems and solutions for 
elderly 
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4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพื้นฐานทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ       3(3-0-6)
 Introduction to Law and Ethics for Health Science Business 
 หลักทั่วไปของกฎหมายควบคุมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

บทลงโทษของกฎหมายวิชาชีพวิทยาการธุรกิจสุขภาพ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
สุขภาพและผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมในการให้บริการในธุรกิจ
บริการสุขภาพ ปัญหาและการแก้ปัญหาจริยธรรม ความประพฤติและการปฏิบัติที่มี
คุณธรรมตามค่านิยมของสังคมไทย 

 The general principles of law, ethics, and penalties for health 
business. Laws relating heath business, elderly, and consumer 
protection. Morality for services in health business, problems and 
solutions. Moral behaviors in Thai social value 

 
4107210 ภาษาอังกฤษสําหรบัวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                 3(2-2-5)
 English for Health Science Business
          การสื่อสาร การทักทาย การอําลา การขอบคุณ การกล่าวคําขอโทษ การ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
หลากหลายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ คําศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะทาง การอ่าน 
การเขยีนเอกสาร ข้อความและคู่มือในกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

 Communication, greeting, farewell, thanks, and apology. Give 
health business information. English conversation in various situation 
of health business. Technical terms and terminology. Reading and 
writing skills in papers, messages and elderly health business manuals 

 
4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพพืน้ฐาน                                   3(2-2-5)
 Introduction to Research in Health Science Business 
 ความสําคัญและหลักการวิจัยเบ้ืองต้น ขั้นตอนและการดําเนินการวิจัยทาง

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจสุขภาพ การพัฒนาหัวข้อโครงการ 
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พ้ืนฐาน การสรุปผลการวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย เขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอ 
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 The importance and introduction to research. Health business 
research steps and methodology. Researching and improving project 
topics in health business. Purposes, hypothesis, colleting data, and 
evaluation the data by basic statistics. Summarizing research, applying 
packed programs for research, and writing complete version of 
research and presentation 

  
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   60      หน่วยกิต

     1) วิชาเฉพาะบังคบั       51      หน่วยกิต   
 (1) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจสาํหรับวิทยาการธุรกิจสขุภาพ     21     หน่วยกิต   
4107104 หลักการบริหารสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                               3(3-0-6)
 Principle for Health Science Business Management 
 ความรู้เบ้ืองต้นและประเภทของธุรกิจสุขภาพ แนวคิดการจัดองค์กรธุรกิจ 

การวางแผน การจัดองค์กร การกําหนดงานและหน้าที่ การมอบหมายงาน การ
ดําเนินการ กํากับติดตามและการวัดประเมินผลการดําเนินงาน การพัฒนาองค์การ 
และจรรยาบรรณธุรกิจสุขภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 The introduction and types of health business. Concepts of 
managing business organization, planning, and managing an 
organization. Determining works, duties, assignments, management, 
following up, evaluation, and improving organization. Ethics for health 
business and social responsibility 

 
4107105 สารสนเทศสาํหรับวิทยาการธุรกิจสขุภาพ                                    3(2-2-5)
 Information for Health Science Business
 บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจด้านสุขภาพ การใช้

เทคโนโลยีทางด้านการพัฒนา การดูแลและการบริการด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆในวิทยาการธุรกิจสุขภาพ อาทิ การ
บริหารบุคคล พัสดุคงคลัง การเงินและบัญชี เป็นต้น การประเมินประสิทธิภาพและ
แนวโน้มของระบบสารสนเทศในงานวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

 The roles and importance of information for health business. 
Applying technology for improvement, health care and services. 
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Applying technology for resource management e.g. human, inventory, 
financial, and accounting management. Evaluating efficiency and trend 
of information system in health business 

 
4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                                         3(3-0-6)
 Marketing in Health Science Business
 หลักการและแนวความคิดพ้ืนฐานของการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์

ทางการตลาด การกําหนด กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า การกําหนด
แผนและกลยุทธ์ของการตลาด การวางตําแหน่งและช่องทางการตลาดด้านสุขภาพ 
ลูกค้าสัมพันธ์และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ
ออนไลน์ การส่งเสริมการขาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาดธุรกิจ 

 The fundamental principles and concepts of marketing. 
Analyzing marketing situations, determining target group, and customer 
demand. Determining marketing plans and strategies. Placement and 
channels of health business. Customer relationship and satisfaction of 
customers. Online and E-marketing. Marketing campaigns. Ethics and 
morals in marketing business 

 
4107216 การจัดการธรุกิจสุขภาพสําหรับธรุกิจขนาดย่อม (SMEs)                  3(2-2-5)
 Health Business Management for SMEs
 หลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองต้นสําหรับธุรกิจขนาดย่อม กระบวนการของการ

ประกอบธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด
และแผนทางธุรกิจ แผนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ แผนการขายและการจัดจําหน่าย 
การค้าขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดทางออนไลน์ 

 The fundamental principles of business management for SMEs. 
Process of business management and forms of business organization. 
Analyzing, marketing plans, and business strategies. Budget plans for 
managing a business. Sales and distribution plans. Trading via E-
commerce and online marketing 
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4107326 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสขุภาพ                     3(3-0-6)
 Human Resource Management in Health Science Business 
 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกําหนดขอบข่าย บทบาทหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ การวางแผนอัตรากําลังบุคลากร กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งการคัดเลือกและสรรหา การมอบหมายงานและกาสอนงาน การกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารบุคคล การประเมินผลและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนสิทธ์ิ สวัสดิการและผลประโยชน์ 

  The principles of human resource management. Domain, 
roles, and responsibilities. Staffing plan, process of human resource 
management e.g. selection, assignment, training, and follow up. 
Improving ability, knowledge, skills, and technology for personnel 
administration. Evaluating and improving operation. Right, welfare and 
benefit support 

 
4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสขุภาพ                                    3(2-2-5)
 Entrepreneurship in Health Science Business
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ การวางแผนทาง

ธุรกิจและตลาด การหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ การจัดองค์การ
ธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้อกับธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจการวางแผนจัดการด้าน
การตลาดและการจัดจําหน่าย ด้านการเงิน-บัญชี ด้านการบริหารบุคคล ด้านวัสดุ
และสินค้าคงคลัง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

 The introduction to entrepreneurship. Business and marketing 
plans. Finding opportunity to be an entrepreneurship. Business 
organization management and laws. Writing marketing, and distributing 
plans for financial, accounting, personnel administration, material, and 
inventory. Satisfying customer. Applying the philosophy of sufficiency 
economy to entrepreneurship 
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4107328 เศรษฐศาสตรส์ําหรบัวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                                3(3-0-6)
 Economics for Health Science Business
 ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กําไรและต้นทุน การวิเคราะห์อุปสงค์

ของสินค้าและบริการ เทคนิคการวิเคราะห์สําหรับปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎี 
ว่าด้วยธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า การวิเคราะห์นโยบาย 
การให้สินเช่ือทางการค้า การตัดสินใจในการลงทุนขององค์การธุรกิจ วิธีการ
ประเมินค่าโครงการลงทุน การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจใน
สถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การศึกษากรณีต่างๆ มีส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 The importance of business economics, profit, and cost. 
Analyzing demand of products and services. Analyzing techniques for 
business problems and theory of business. Analyzing cost, pricing, and 
policies. Commercial credit and investment decision of business 
organization. Investment appraisal method and analyzing for 
investment decision. Decision in risk situation and case studies 
effecting economy 

 
 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   30          หน่วยกิต
4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุ                              3(2-2-5)
 Elderly Health Promotion and Disease Prevention 
 ขอบข่าย ความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาการระบาด 

การติดต่อของโรค ลักษณะของโรค การวินิจฉัย การดูแลและการป้องกัน ปัญหา
สุขภาพในชีวิตประจําวัน โรคไม่ติดต่อ โรคที่เก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคทาง
พันธุกรรมและอาการผิดปกติต่าง ๆ ปัญหาสุขภาพจิต แนวโน้มของปัญหาสุขภาพและ
การป้องกัน 

 The framework and importance of senior health support, 
Epidemiology, disease transmission, disease characteristics, diagnosis, 
protection and prevention, daily heath problems, non-communicable 
diseases, environmental related diseases, genetic diseases, any strange 
mental illness, health problem trend, and prevention 
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4107107 กายภาพบําบดัสําหรบัผูสู้งอายุ                                                3(2-2-5)
 Geriatric Physical Therapy
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ โรค

ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังทางร่างกายและปัญหาจิตสังคม 
การตรวจประเมินและการใช้วิธีการทางกายภาพบําบัดเพ่ือชะลอความเสื่อมและ
ป้องกันโรคที่พบบ่อย การควบคุมท่าทางและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

 Human anatomy and physiology changes in elderly. Common
diseases in elderly cause by physical changes and social mental 
problems. Physical examination and therapy for slowing down 
degeneration and prophylactic of common diseases. Gesture 
adjustment and preventing accident probably in elderly. Changing 
environment for better quality of life 

 
4107108 การดูแลสขุภาพและความงาม                                                  3(2-2-5)
 Health and Beauty Care
 ความสําคัญของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและ

ความงาม การดูแลสุขภาพทั้งกายภาพ จิตใจและอารมณ์ ด้วยวิธีการต่างๆ การ
ปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพที่ดี การบริโภค การพักผ่อน การออกกําลังและบริหารร่างกาย
แบบต่างๆ การบริหารจิตด้วยการรักษาศีล การภาวนาสมาธิ โยคะ การควบคุม
นํ้าหนัก การประเมินสุขภาพ การดูแลความงาม (ผม ผิงหนัง เล็บ หน้าตา ฯลฯ) 
การใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 

  This class is about the importance of health and beauty. We 
will be talking about the relationship between health and beauty, 
health care physically and mentally by using lots of ways, healthy 
behaviors, consumption, relaxation, working out, and exercise the 
body by keeping the precept, praying, doing some yoga, diet, physical 
estimation, taking care of beauty, and using health and beauty 
products 
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4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                                       3(3-0-6)
 Communicable and Non-communicable Diseases 
 ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ วิทยาการระบาด การติดต่อของ

โรค ลักษณะของโรค การวินิจฉัย การดูแลและการป้องกัน ปัญหาสุขภาพใน
ชีวิตประจําวัน โรคไม่ติดต่อ โรคที่เก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคทางพันธุกรรม
และอาการผิดปกติต่าง ๆ ของเด็กและผู้สูงอายุ แนวโน้มของปัญหาสุขภาพและการ
ป้องกัน 

 Course of communicable and non-communicable diseases. 
Epidemiology, contracting a disease, signs and symptoms, diagnose, 
and treatment and prevention. Health problems in daily life. Non-
communicable diseases relating pollution. Genetic diseases and health 
problems in children and elderly. Trend and prevention in health 
problems 

 
4107214 นันทนาการและการออกกําลังกาย                                              3(2-2-5)
 Recreation and Exercise
 ความสําคัญ และความจําเป็นของการออกกําลังกายและนันทนาการ  

ขอบข่ายของการออกกําลังกายและนันทนาการ การออกกําลังกายและนันทนาการ
สําหรับผู้สูงอายุ คุณค่าของการออกกําลังกายและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพ การเลือกรูปแบบของการออกกําลังกาย 
และนันทนาการ การฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการออกกําลังกาย และการจัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ 

 The importance and necessity of exercise and recreation. 
Domain of exercise and recreation. Exercise and recreation for elderly. 
Benefits of exercise and recreation for body, mentality, emotion, and 
social. Health evaluation. Selecting types of exercise and recreation. 
Training basic skills in exercise and creating recreation for elderly 
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4107215 โภชนาการสําหรับผูสู้งอายุ                                                      3(2-2-5)
 Nutrition for Elderly
 ความสําคัญ และประโยชน์ของโภชนาการ สารอาหาร ความ

ต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ หลักการจัดอาหารสําหรับผู้สูงอายุ อาหาร
เฉพาะโรคที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการกําหนด และการจัดอาหาร
สําหรับผู้สูงอายุ 

 The importance and benefits of nutrition, nutrients and 
seniors’ needed nutrition. Senior nutritional principle, appropriate food 
for specific diseases, and how to organize seniors’ meal 

 
4107322 การดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ 1                                                      3(2-2-5)
 Elderly Health Care 1
 หลักการชราวัยวิทยา การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสภาพทางร่างกาย

จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ หลักการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และอารมณ์ การดูแลผู้สูงอายุตามหลักศาสนา การใช้
เคร่ืองมือ การเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

 Onthopology or Elderly. Changes and deterioration of senior 
body, mind, mood, social, economic, and culture. Elder’s health 
evaluation, how to physically and mentally take care of their health, 
senior care following to the religious, how to properly handle the 
equipments. The methods of storing the equipments. Morality and 
responsibilities of senior protectors 

 
4107323 การดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ 2                                                     3(2-2-5)
 Elderly Health Care 2
 การดูแลสุขวิทยาของผู้สูงอายุ การจัดสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ให้กับ

ผู้สูงอายุ การเลือกใช้เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม การทําความสะอาด การเคลื่อนย้าย
ผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะเสี่ยง อุบัติเหตุ โรคและอาการที่พบบ่อย การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการชะลอความเสื่อมของผู้สูงอายุ 
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การดูแลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเร้ือรัง การดูแลระยะยาว
และระยะสุดท้ายของชีวิต จริยธรรมและความรุนแรงในผู้สูงอายุ 

 A higher level of operation in this course. Ways to take care of 
hygiene for the elders, pick the right clothes, clean stuffs 
appropriately, move the elders, and prevent them from any possibly 
accidents. Frequently found diseases in elders, unwell elder caring, 
aging prevention, elders’ sickness caring both immediately and 
chronically, and long-term caring until their deaths. Morality and 
violence in elders 

 
4107324 การสาธารณสขุและระบบบริการทางการแพทย์                          3(3-0-6)
 Public Health and Medical Service System
 ทฤษฎีสุขภาพ ความเป็นมาและแนวคิดการสาธารณสุข แนวคิดการ

ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน 
ระบบบริการสุขภาพของประเทศและต่างประเทศ แนวคิดการดูแลสุขภาพและ
บริการปฐมภูมิการปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจ ระบบบริการทาง
การแพทย์ แนวคิดการพัฒนาสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 Health theories. The concept of public health, health support, 
overall image health care, primary health care, health care services 
inside and outside of Thailand, health protection and primary services. 
Health care reform, health care distribution, medical system, health 
developing concept, and community participation 

 
4107325 การดูแลและฟื้นฟสูุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก                           3(3-0-6)
 Health Care and Rhehabitation with Alternative Medicine 
 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ หลักการแพทย์ทางเลือก รูปแบบ วิธีการ

นวด พืชและยาสมุนไพร ประเภท ลักษณะ สรรพคุณ ผลข้างเคียงและข้อห้าม การ
ประคบและการใช้ยาสมุนไพรในการฟ้ืนฟูสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์หลังการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ การนวดผ่อนคลาย การนวดแก้และรักษา
อาการกล้ามเน้ือและเส้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูและการบําบัดด้วยโยคะ สมาธิและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกับการดูแลผู้สูงอายุ และการแพทย์ทางเลือกในระบบประกัน
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สุขภาพ 
 The concepts about health care, alternative medicine. 

Patterns, massage, herbal medicines including information about its 
types, characteristics, property, side effect, and caution. Compression, 
do relax massage which fix and heal the muscles and basic body area, 
use herbs to restore elders’ health mentally and physically after 
sickness, rehabilitate/care using yoga, use the concentration and 
indigenous knowledge to take care the elders, and alternative 
medicines in health insurance system 

  
 2) กลุ่มวิชาเลอืก    ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต
4107217 เภสัชวิทยา                 3(3-0-6)
 Pharmacology
 ความรู้เบ้ืองต้นทางเภสัชวิทยา หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา การจําแนก

กลุ่มยา หลักการใช้ยาและอันตรายจากการใช้ยา ข้อบ่งใช้  วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ 
ผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
บัญชียาและบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจําบ้าน 

 An introduction to pharmacology. Basic principles of 
pharmacology, drug classification, dangers, terms of use, instruction, 
dosages, side effect and caution under the Ministry of Public Health 
requirements. Pharmaceutical list and the national household 
medicine list 

 
 
 
 

 
4107218 การแนะแนวและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ                 3(3-0-6)
 Health Guidance
 หลักการของการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ความสําคัญของการแนะ

แนวและการให้คําปรึกษาสุขภาพ เทคนิคและวิธีการการแนะแนวสุขภาพ การสร้าง
สื่อสําหรับการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ การจัดการโครงการสุขภาพและ
ดําเนินงานแนะแนวสุขภาพในรูปแบบทั่วไป และการแนะแนวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ 

 Guidance principles and counseling. The importance of 
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guidance and health counseling, health techniques and methods, 
creation for health care service, health project management, general 
health counseling, and guidance through modern electronic media 

 
4107219 การวัดและประเมินภาวะสขุภาพ                 3(2-2-5)
 Measurement and Evaluation in Health
 ความสําคัญ หลักการ วิธีการวัดและประเมินภาวะสุขภาพ การวัดการ

เจริญเติบโต การเสื่อมถอยของสุขภาพ การวัดภาวะโภชนาการ การตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์ การใช้เครื่องมือในการวัดภาวะสุขภาพ การประเมินผลการวัดภาวะ
สุขภาพ 

 The importance, methods, measurement, and assessment of 
health conditions. Growth measurement, health deterioration, 
nutritional measurement, medical examination, tool utilization, and 
health status assessment 

 
4107220 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์        3(2-2-5)
 Advertising and Public Relations 
 ความสําคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ หลักการ 

กระบวนการ  ทฤษฎีและองค์ประกอบการออกแบบสร้างสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการผลิตโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณใน
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ผลิตสื่อ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์สําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

 The importance of advertisement and public relations in 
health, the process, principle, theories, and elements of advertising 
design and public relations in health. Target group. The process of 
producing health advertisement and public relations in health. Social 
responsibility and ethics to advertise and public relations in health. 
The use of applied software to produce advertisement and public 
relations in health business 
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4107329 การสรา้งธรุกิจการดูแลสขุภาพ                                                 3(2-2-5)
 Start up in Health Care Business
 กระบวนการเริ่มต้นสร้างธุรกิจสุขภาพ การค้นหาไอเดีย การพัฒนาไอเดีย

เป็นสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ
สุขภาพ การนําเสนอแผนธุรกิจสุขภาพกับนักลงทุน การเติบโตเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่
เข้มแข็ง 

 The starting up process in health business, searching ideas, 
developing them into products or services, innovation, innovative 
application in health business, presenting a business plan to investors 
and becoming a strong startup enterprise 

 
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                 3(2-2-5)
 Seminar in Health Science Business
 สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาอุปสรรคทางด้านสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ

ของชุมชน ท้องถิ่น สังคม เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ผลการ
ศึกษาวิจัยทางด้านสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ 

 Situation, upcoming trends, and health problems, health 
business of community, local, and social. Health business technology. 
Research results in health and health business 

 
4107431 ชีวเคมีสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ      3(2-2-5)
 Biochemistry for Health Science Business
 โครงสร้าง หน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรด

นิวคลีอิก และเอนไซม์ เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม การ
การประยุกต์ใช้ชีวเคมีด้านโภชนาการ และการวินิจฉัยโรค 

 Structure, function of Biomolecules such as carbohydrate, lipid, 
protein, nucleic acid, and enzyme; metabolism and control of gene 
expression, application of nutritional biochemistry and diagnosis 
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 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   7    หน่วยกิต
4107432 การเตรียมฝึกประสบการณท์างวิทยาการธุรกิจสขุภาพและเตรยีมสหกิจศึกษา

ทางวิทยาการธุรกิจสขุภาพ             2(180 ชั่วโมง) 
 Preparation for Field Experience in Health Science Business and  

Preparation of cooperative education in Health Science Business 
 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติการ

เตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพและก่อนออกฝึกปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติของการประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการณ์
และจริยธรรมในวิชาชีพ 

 Planning and preparing them before Preparation for Field 
Experience in Health Science Business and  Preparation of cooperative 
education in Health Science Business, both knowledge and attitudes 
of professional practice. Developing skills and desirable attributes of 
the enterprise, and professional ethics 

 
4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธรุกิจสขุภาพ         5(450 ชั่วโมง)
 Field Experience in Health Science Business
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4107431 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจ

      สุขภาพและเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการ
                ธุรกิจสุขภาพ 

 Pre-requisite : 4107431 Preparation for Field Experience in Science
                                 Health Business and  Preparation of  
     cooperative education in  Science Health  
     Business 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้
ความรู ้ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับสภาพสังคมและการ
ให้บริการด้านสุขภาพ 

 Field Experience in the public and private sectors, knowledge 
and capabilities application gained from classroom for effective Health 
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Science Business and being harmonious with society and health 
service 

 
4107434 สหกิจศึกษาทางวิทยาการธรุกิจสุขภาพ          6(600 ชั่วโมง)
 Cooperative Education in Health Science Business 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ เสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ ได้รับมอบหมายและกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะ
ทางธุรกิจสุขภาพ โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถได้จากการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพ่ีอปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องทําบันทึกการทํางานประจําวัน โดยมีอาจารย์และพ่ีเลี้ยงให้
การสอนงาน นําปรึกษา กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 The work done in health business publicly and privately. 
Students take their own responsibility and do the job as employees of 
the company. Assigned and defined their duties clearly which has to 
be specifically health business field. Students need to use their 
knowledge and show the performance learning throughout their 
college years to do the job and solve any organization problems 
efficiently. They need to take notes about their daily work by having 
teachers to guide them and evaluate their work 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6       หนว่ยกิต

   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับ
  รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับ 
  หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564
1. นางนวรัตน์ ไวชมภู 
    อาจารย์ 
    3-9599-00071-25-1 

พ.ม. การบริหาร
การพยาบาล 
พ.บ. พยาบาล
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนียะลา 

2555
 

2546 
 

12 12 12 12 12

2. นางสาวนูรรีย๊ะ  ล่าเตะเกะ 
    อาจารย์ 
    1-9506-00005-94-1 

วท.ม. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
ศษ.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2556
 

2550 
 

15 15 15 15 15

3. นางสาวฮูดา แวหะยี 
    อาจารย์ 
    5-9410-00002-51-1 

วท.ม. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
วท.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

2555
 

2549 
 

15 15 15 15 15

4. นางสาวรัตติภรณ์  บุญทัศน์ 
    อาจารย์ 
    1-9599-00172-38-8 

วท.ม.สาธารณสุข
ชุมชน 
วท.บ.สาธารณสขุ
ชุมชน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

2558
 

2554 
 

15 15 15 15 15

5. นางสาวเดียร์นา แม็ง 
   อาจารย์ 
    1-9405-00054-36-3 

บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การตลาด 
 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2558
 

2553 
 

15 15 15 15 15
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 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564
1. นางนวรัตน์ ไวชมภู 
    อาจารย์ 
    3-9599-00071-25-1 

พ.ม. การบริหาร
การพยาบาล 
พ.บ. พยาบาล
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนียะลา 

2555
 

2546 
 

12 12 12 12 12

2. นางสาวนูรรีย๊ะ  ล่าเตะเกะ 
    อาจารย์ 
    1-9506-00005-94-1 

วท.ม. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
ศษ.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2556
 

2550 
 

15 15 15 15 15

3. นางสาวฮูดา แวหะยี 
    อาจารย์ 
    5-9410-00002-51-1 

วท.ม. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
วท.บ. สุขศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

2555
 

2549 
 

15 15 15 15 15

4. นางสาวรัตติภรณ์  บุญทัศน์ 
    อาจารย์ 
    1-9599-00172-38-8 

วท.ม.สาธารณสุข
ชุมชน 
วท.บ.สาธารณสขุ
ชุมชน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

2558
 

2554 
 

15 15 15 15 15

5. นางสาวเดียร์นา แม็ง 
   อาจารย์ 
    1-9405-00054-36-3 

บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การตลาด 
 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2558
 

2553 
 

15 15 15 15 15
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1. นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง 
   นายแพทย์สาธารณสุข  
   จ.นราธิวาส นายแพทย์เช่ียวชาญ    
   (ด้านเวชกรรม) 
 

พ.บ. แพทยศาสตร์
วทบ.สาธารณสุขศาสตร ์
วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญสูตินารีเวช 
วุฒิบัตรเช่ียวชาญด้านเวช
กรรมป้องกัน แขนง
สุขภาพจิตชุมชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรมการแพทย์ 

2543
2537 
2551 

 

2. นางสาวเลิศลักษณ์ แสงศรคีํา 
   วิทยาจารย์ 
 
 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
พย.บ.การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 
 
วท.บ.สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2543
 

2544 
 

2539 
3. นางวีรวรรณา ช่วยเจริญ 
   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 

วท.บ.การแพทย์แผนไทย
 
วท.บ.สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554
 

2544 
4. นางรอฮานี อิสลามิกกุล 
   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พย.บ.การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สงขลา 

2544

5. นางอามีนา  เตะแต
   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พย.บ.การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สงขลา 

2545

6. นายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล 
   ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอ 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สบ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

2554
2545 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงานหรือสหกิจศึกษา) 
 นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าทํางานจริง  ดังน้ันหลักสูตรได้กําหนดให้เรียน
รายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาทุกคนต้อง
ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 รายวิชาน้ี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังน้ี 
4.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความ

 เข้าใจในหลักการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากย่ิงขึ้น 
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่าง

 เหมาะสม  
4.1.3 สามารถวิเคราะห์  ประเมิน และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน

 อย่างเป็นระบบได้   
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.5 มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรบัตัวเข้ากับสถาน

 ประกอบการได้ 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก  และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการ

 ปฏิบัติงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษาที่  4  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1  ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย  นักศึกษาทุกคนต้องทํางานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ต้องเป็นหัวข้อที่
เก่ียวข้องด้านสุขภาพ และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่าง
เคร่งครัด 
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ  สามารถอธิบายทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องที่นํามาใช้ในการทํา
วิจัย  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําวิจัย  มีขอบเขตของงานวิจัยที่
สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 



59 
 

     

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการสร้างและใช้

เครื่องมือในการทําวิจัย  ผลงานวิจัยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ 
 5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่  3 
 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต  
3(2-2-5)  หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  
มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา  จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา และ
รูปแบบในการเขียนงานวิจัย  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจัย  ที่บันทึกในสมุดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการ
นําเสนองานวิจัยโดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ  นักศึกษา และคณาจารย์ภายนอก
หลักสูตรสามารถร่วมฟังได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

     

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล

1. มีทักษะการใช้ภาษาลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
   ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2 
   รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   โดยการอบรมเพ่ิมเติม 
   ช้ันปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
   ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1 
   รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   โดยการอบรมเพ่ิมเติม 
   ช้ันปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก 
   สาธารณะ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
   หลักสูตรการเรียนการสอน 
   เช่น โครงการบําเพ็ญ 
   ประโยชน์และบริการ 
   วิชาการแก่ชุมชน  
2. กิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือ 

 ส่งเสริมการเรยีนรู้ในชุมชน 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได้ 
   ดําเนินการมาในรูป 
   นิทรรศการในช้ันเรียน  
   โดยให้คณะกรรมการใน 
   หลักสูตรประเมิน 

4 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
ปัญหาทางด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ และแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ฝึกใหม้ีการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. มอบหมายการศึกษา
โครงงาน หรือโครงการ ใน
การศึกษาของรายวิชาต่าง ๆ 
3. ทําวิจัยทางวิทยาการธุรกิจ

1. ประเมินจากความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 
2. ประเมินจากรายงานวิจัย 
3. ประเมินนําเสนองานวิจัย 
4. ประเมินจากความสําเร็จของ
การทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล

สุขภาพในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจ 
 
 
 

สุขภาพ 

5 มทีักษะการเป็นผู้นําและการ 
   ทํางานเป็นทีม  
 

1. กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ง
 นักศึกษาต้องทํางานเป็น  
 กลุ่ม โดยกําหนดหัวหน้า 
 กลุ่มใน การทาํรายงาน 
 ตลอดจนกําหนดให้ทุกคน 
 มีส่วนร่วมในการนําเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สรา้งภาวะผู้นํา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรมทีม่อบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น 
หัวหน้าในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือฝกึให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบ 

1. การสังเกต 
2. การประเมินการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

2.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   
ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย 
ในการ เรียน ตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ อ่ืน  รวมท้ัง เคารพ 

    ในคุณค่าและศักด์ิศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 

4 )  การแสดงออกถึ งการมี 
    จิตอาสา และมีจิตสํานึก 
    สาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน  

ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี 
ระเบียบวินัยโดยเน้นการ 

   เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา  
ตลอดจนการแต่งกายที่ 
เป็นไปตามระเบียบของ 

   มหาวิทยาลัย นักศึกษา 
   ต้องมีความรับผิดชอบต่อ 
   ตนเอง สถาบัน แะสังคม 
   เ ค า รพ สิท ธิและรั บ ฟั ง 
   ความคิ ด เ ห็นของผู้ อ่ื น 
   และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษ 
   วิธี (Dialectics) ใประเด็น 

วิกฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและ 
วิชาการ  
 
 
 

3) การเรียนรู้โดยการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action  
learning) 

4) การใช้กรณศีึกษา (Case  
    study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ 

1) วัดและประเมินจากผลการ
 วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
 เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
 กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ 
 เข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
 คุณธรรม จริยธรรม และ 

    การมีจิตอาสา 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

 
 2.1.2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
    ในการเข้าถงึแหล่งการ

เรียนรู้  
2) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
ในการบูรณาการความรู้  

    และการประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจ 

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่สําคัญในเน้ือหาของหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป 

 

  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดย ให้ ผู้ เ รี ยนมี ก าร
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เน้ือหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนท่ีหลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย 
ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

  ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลมุ
การประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  
   ปลายภาคเรยีน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 
รายงานในช้ันเรียน  
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 2.1.3.  ด้านทกัษะทางปญัญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) สามารถใช้ทักษะการคิด 
 อย่างมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจําวันได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคมได้  

 

 การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการคดิและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ 
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป  
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํา
กรณศีกึษา การโต้วาที การจัดทํา
โครงการ และการใช้เกมส ์เปน็ตน้ 

 

การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด และ
การแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแก้ไขปัญหาโดย 
    ใช้กรณีศึกษา 
2) การประเมนิจากผลงานที่ 
    เกิดจากการใช้กระบวนการ 
    แก้ไขปัญหา การศึกษา 
    ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ  
    วิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น  
    รายงานการวิเคราะห์ 
    วิจารณ์ กรณีศึกษา  
    การศึกษาอิสระ รายงานผล
    การอภิปรายกลุ่ม การ 
    ประชุมปรึกษาปัญหา  
    และการสัมมนา 

 
 2.1.4.  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
1)  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ได้ทั้งในฐานะผูนํ้าและ 
สมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผดิชอบต่อ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน  

    และต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสมัพันธ์ที่ดีในสังคม 

 นักศึกษาต้องมี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับบุคคล และสังคม 
ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ 
   มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
   กับผู้เรียน ผูเ้รียนกับผู้สอน 
   และผู้เรียนกับสังคม 

1) การประเมนิความสามารถ
    ในการทํางานร่วมกับกลุ่ม 
    เพ่ือนและทีมงานอย่างมี 

 ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2) การประเมนิผู้เรียนในการ 

 แสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู้นํา และผู้ตาม  
 ในสถานการณ์ การเรียนรู ้
 ตามวัตถุประสงค์ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
   พหุวัฒนธรรม

 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนที่มีการทํางานเป็นทีม 
   เพ่ือส่งเสริมการแสดง 
   บทบาทของการเป็นผู้นํา 
   และผู้ตาม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
    นักศึกษาได้มีความ 
    รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

3) ประเมินผลจากการจัด
 กิจกรรมและการเข้าร่วม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
 2.1.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้ 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 

    วิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและ 
    นําเสนอข้อมูลได้อย่าง 
    เหมาะสม และใช้เป็น 
    พ้ืนฐานแก้ปัญหาและการ 
    ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสืบค้นขอ้มูลเพ่ือ 
การแสวงหาความรู้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียน
    การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
    ฝึกทกัษะการสื่อสาร 
    ระหว่างบุคคลทั้งการพูด  
    การฟัง และการเขียนใน 
    กลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
    และผู้สอน และบุคคลที ่
    เก่ียวข้อง 
2) การจัดประสบการณ์การ 
    เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน 
    ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
    ที่หลากหลายรูปแบบและ 
    วิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การ 
   เรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
   ใช้ความสามารถในการ 
   เลือกสารสนเทศและฝึก 

1) การประเมนิผลงานตาม
กิจกรรมการเรยีนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง 
จากแบบทดสอบที่ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยใช้ขอ้สอบ  
การทํารายงานกรณี และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ 
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
  ทักษะการนําเสนอ

   ข้อสนเทศดว้ยวิธีการที่ 
   หลากหลายเหมาะสมกับ 
   ผู้ฟัง และเน้ือหาที่นําเสนอ 

 
        2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
1) การปฏิบัติตนตาม 
    กฎระเบียบ ข้อบังคับของ   
    สาขาวิชา  คณะ  สถาบัน  
    และสังคม 
2) การแสดงออกถึงความ 
    ซื่อสัตย์ การมีวินัยในการ  
    เรียน ตรงต่อเวลา ความ 
    รับผิดชอบต่อตนเอง   
    สถาบัน และสังคม 
3) การแสดงออกถึงความเคารพ 
    สิทธิและรบัฟังความคิดเห็น 
    ของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน 
    คุณค่า และศักด์ิศรีของความ 
    เป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 
    อาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่น 
    ในคณุธรรมตามกรอบ 
    วิชาชีพทางด้านวิทยาการ   
    วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร 
    เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษาม ี
    ระเบียบวินัย โดยเน้นการ 
    เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา  
    ตลอดจนการแต่งกายที่ 
    เป็นไปตามระเบียบของ 
    มหาวิทยาลัย นักศึกษา 
    ต้องมีความรับผิดชอบต่อ 
    ตนเอง สถาบัน และสังคม 
    เคารพสิทธิและรับฟัง 
    ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน  
    และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) สอดแทรกคณุธรรม  
    จริยธรรมด้านวิชาชีพ ใน 
    ระหว่างการจัดการเรียน 
    การสอน 
3) การเรียนรู้โดยการ 
    ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
    (Interactive action  
    learning) 
4) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ 
    พัฒนาการเรียนรู้ด้าน    

1) วัดและประเมินจากกลุ่ม
    เพ่ือน 
2) วัดและประเมินจากผลการ 
    เข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
    คุณธรรม จริยธรรม และ 
    การมีจิตอาสา 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
   คุณธรรม จริยธรรม และ

    การมีจิตอาสา 
 
 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 
    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    และห้องสมุดเพ่ือการ 
    แสวงหาความรู้อย่าง 
    กว้างขวาง 
2) การแสดงออกถึง 
    ความสามารถในการเข้าถงึ 
    แหล่งการเรียนรู้เก่ียวกับ 
    ธุรกิจทางด้านสุขภาพ และ 
    รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
3) การแสดงออกถึง 
    ความสามารถในการบูรณา 
    การความรู้สู่การปฏิบัติใน 
    งานด้านวิทยาการธุรกิจ 
    สุขภาพเพ่ือการสุขภาพแบบ 
    องค์รวม 
4) การแสดงออกถึงการมีหลกั 
    คิดทฤษฎี  มีทักษะตาม 
    กรอบวิชาชีพด้านวิทยาการ 
    วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

     จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดย ให้ ผู้ เ รี ยนมี ก าร
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เน้ือหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที่หลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย 
ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า
เ ก่ียว กับปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน ท้องถิ่น ด้านวิทยาการ
ธุ ร กิ จ สุ ข ภ า พ  ต ล อ ด จ น
นํา เสนอประเ ด็นที่ ผู้ เ รี ยน
สนใจเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่ม 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลมุ
การประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  
    ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 
    การศึกษาคน้คว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 
    รายงานในช้ันเรียน  
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 2.2.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) การแสดงออกถึงการคิด 
   อย่างมีวิจารณญาณ และคดิ 
   วิเคราะห ์
2) การแสดงออกถึง 
   ความสามารถในการคิดเชิง 
   เหตุผล 
3) การแสดงออกถึง 
   ความสามารถในการคิดเชิง 
   บูรณาการ 
 

     การสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะการคิดและการ
แก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย เช่น การอภิปราย
กลุ่ม การทํากรณีศึกษา การ
โต้วาที การจัดทําโครงการ 
และการใช้เกมส์ เป็นต้น 

การประเมิน เป็นการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถใน 
    การคิดและแก้ไขปัญหาโดย 
    ใช้กรณีศึกษา 
2) การประเมนิจากผลงานที่เกิด
    จากการใช้กระบวนการแก้ไข
    ปัญหา การศึกษาค้นคว้า 
    อย่างเป็นระบบ การ 
    วิเคราะห์วิจารณ์ เช่น  
    รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ 
    กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ  
    รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 
    การประชุมปรึกษา 
    ปัญหา และการสัมมนา 
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 2.2.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) สามารถปรบัตัวในการใช้ชีวิต 
    ในระดับสาขาวิชา  คณะ  
    และสถาบัน 
2) การแสดงออกถึง 
    ความสามารถในการเรียนรู้ 
    และการทํางานเป็นกลุ่ม 
3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสมัพันธ์ที่ดีในสังคมพห ุ
   วัฒนธรรม 

     นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง มี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้
เ ข้ า กั บ บุ คคล  และสั ง คม 
ดั ง น้ันอาจาร ย์ผู้ ส อน ต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ 
    มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผูเ้รียน ผู้เรียน 
    กับผู้สอนและผู้เรียนกับ 
    สังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนทีม่ีการทํางานเป็นทีม 
    เพ่ือส่งเสริมการแสดง 
    บทบาทของการเป็นผู้นํา 
    และผู้ตาม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
    นักศึกษาได้มีความ 
    รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

1) การประเมนิความสามารถ
    ในการทํางานร่วมกับกลุ่ม 
    เพ่ือน และทีมงานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพและ 
    สร้างสรรค์ 
2) การประเมนิผู้เรียนในการ 
    แสดงบทบาทของการเป็น 
    ผูนํ้าและผู้ตาม ในสถานการณ์  
    การเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ 
3) ประเมินผลจากการจัด 
    กิจกรรมและการเข้าร่วม 
    กิจกรรมของนักศึกษา 
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 2.2.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) การแสดงออกถึง 
    ความสามารถในการใช้ภาษา 
    เพ่ือการสื่อสารและการ 
    สืบค้นเก่ียวกับวิทยาการ 
    วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ทัง้ 
    ภาษาไทย 
    และภาษาต่างประเทศ 
2) แสดงออกถึงความสามารถใน
   การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล  
   โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
3) แสดงออกถึงความสามารถใน
   การวิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล 
   และนําเสนอข้อมูลด้านธุรกิจ
   สุขภาพโดยใ ช้ เทคโนโล ยี
   สารสนเทศ 
4) แสดงออกถึงความสามารถใน 
   การสื่อสารด้านวิทยาการ 
   วิทยาการธุรกิจสุขภาพต่อ  
   สาธารณชนโดยใช้เทคโนโลยี  
   ที่เหมาะสม 

1) การจัดกิจกรรมการเรียน
   การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
   ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
   ระหว่างบุคคลท้ังการพูด 
   การฟัง และการเขียนใน
   กลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
   และผู้สอน  และบุคคลที่
   เก่ียวข้อง 
2) การจัดประสบการณ์การ
   เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
   เลือกและใ ช้ เทคโนโล ยี
   สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
   ที่หลากหลายรูปแบบและ
   วิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การ
   เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
   ใ ช้ความสามารถในการ
   เลือกสารสนเทศและฝึก
   ทั ก ษ ะ ก า ร นํ า เ ส น อ
   ข้อสนเทศด้วย วิ ธีการ ท่ี
   หลากหลายเหมาะสมกับ
   ผู้ฟัง และเน้ือหาที่นําเสนอ 

 

1) การประเมนิผลงานตาม
   กิจกรรมการเรียนการสอน  
   โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
   ประเมินทักษะการพูด การ 
   เขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟัง 
   จากแบบทดสอบที่สอดคลอ้ง
   กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) การทดสอบการวิเคราะห์ 
   ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํา
   รายงาน และการวิเคราะห์ 
   ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย  
   การศึกษาอิสระ 
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3.  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
     1)  ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
    2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
  อดทน และสู้งาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ 
  ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสาํนึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม  
  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2)  ด้านความรู้ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถงึแหล่งการเรียนรู้  

 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     3)  ด้านทกัษะทางปญัญา 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
     4)  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผูนํ้าและสมาชิกกลุ่ม 

 2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
สังคม 

 3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
     5)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
      อย่างเหมาะสม 

   3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูล 
       ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
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     4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ 
         การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้
 
 
 
 
 

3.ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ    
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคําไทย   
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน   
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   
2100113  สุนทรียวิจักขณ์   
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
2100118 ความจริงของชีวิต     
2100119 การพัฒนาตน     
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต     
2150101 สังคมภิวัตน์   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ 
ทาง 
ปัญญา 

 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150102 การจัดการทางสังคม    
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต      
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
     1)  คุณธรรม จริยธรรม  

1) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับของสาขาวิชา  คณะ  สถาบัน และสังคม 
2) การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สถาบัน และสังคม 
3) การแสดงออกถึงความเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน

คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพทางด้านวิทยาการธุรกิจ

สุขภาพ   
     2)  ความรู้ 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพ่ือการแสวงหา
ความรู้อย่างกว้างขวาง 

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกับธุรกิจทางด้าน
สุขภาพ และรู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในงานด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

4) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎี  มีทักษะตามกรอบวิชาชีพด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

 3)  ทักษะทางปัญญา 
  1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์ 
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
  3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ 
     4)  ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถปรบัตัวในการใช้ชีวิตในระดับสาขาวิชา คณะ และสถาบัน 
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรยีนรู้และการทาํงานเป็นกลุ่ม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

 
     5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
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1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้นเก่ียวกับ
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และนําเสนอข้อมูลด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพต่อสาธารณชน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ   

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4102101 เคมีทั่วไป 1              
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1              
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน                
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                 
4107209 สถิติเพื่อการวิจัยสําหรับวิทยาการ

ธุรกิจสุขภาพ                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ   

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุ
พื้นฐาน                   

4107102 จิตวิทยาผู้สูงอายุ                   
4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพื้นฐานทาง

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   

4107210 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   

4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
พื้นฐาน                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4107104 หลักการบริหารสาํหรับวิทยาการธุรกิจสขุภาพ                   
4107105 สารสนเทศสําหรับวิทยาการธุรกิจ

สุขภาพ                   

4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   
4107216 การจัดการธุรกิจสุขภาพสําหรับธุรกิจ

ขนาดย่อม (SMEs)                    

4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   

4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)   

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4107328 เศรษฐศาสตร์สาํหรับวิทยาการธุรกจิสุขภาพ                   
4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ                   

4107107 กายภาพบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ                   
4107108 การดูแลสุขภาพและความงาม                   
4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                   
4107214 นันทนาการและการออกกําลังกาย                   
4107215 โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ                   
4107322 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)   

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4107323     การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2                   
4107324 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์                   
4107325 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วย

การแพทย์ทางเลือก                   

4107217 เภสัชวิทยา                   
4107218 การแนะแนวและให้คําปรกึษาด้านสุขภาพ                   
4107219 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ                   
4107220 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                   
4107329 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ                   
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสขุภาพ                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)   

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ

3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

4107431     ชีวเคมีสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ                   
4107432 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง

วิทยาการธุรกิจสุขภาพและเตรียมสห
กิจศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

                  

4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ                   

4107434 สหกิ จศึ กษาทาง วิทยาการ ธุ รกิ จ
สุขภาพ                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวทิยาลัย 

ราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศกึษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
        การกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันท่ีทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซึ่งกํากับดูแลโดยสํานักงานประกันคุณภาพ ทั้งน้ีผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ดังน้ี 
        ระดับรายวิชา  
  ในการประเมินระดับรายวิชาให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 
     (1) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้
นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
     (2) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
     (3) ประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
     (4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 
กําหนดไว้ ในรายวิชาท่ีจะดําเนินการทวนสอบ 
       ระดับหลักสูตร 
  ในการประเมินระดับหลักสูตรให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 
     (1) แต่งต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาจาก 
   (1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   (1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   (1.3) แผนการจัดการตลอดหลักสูตร 
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      (2) จัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะของนักศึกษาในทุกช้ันปี เน้ือหาการทดสอบ
เหมาะสมสอดคล้องกับสาระสําคัญของแต่ละระดับชั้นปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
 
 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนกัศกึษาสําเร็จการศกึษา 
  ในการประเมินระดับหลักสูตรดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 

    (1) ประเมินสภาวะการได้งานทําของบัณฑิต จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

    (2) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานศึกษาน้ัน ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 
เป็นต้น 

    (3) ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
อย่างน้อย 1 ครั้ง /คน/ปี การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
 2.2.1  การมสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาความรูแ้ละคณุธรรม 
 2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
 2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 2.2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณ 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของหลกัสูตร คณะ บริการวิชาการ  
หน่วยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน 
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 2.2.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน  
 1.1 การบริหารหลกัสูตร  
  1.1.1 การบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรอันประกอบด้วยประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการ
พยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 1 คน สําเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ  
มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนประสบการณ์ด้านการสอน  การฝึกอบรม  และการทําวิจัยเก่ียวกับ
สุขภาพ  โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแล และคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะ และอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
   1.1.2 การบริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศทีม่ีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบทกุด้าน 
ต้ังแต่โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา  ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัย  
   1.1.3 การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร คํานึงถึงลําดับก่อน – หลัง  ความยาก – ง่าย  
ความต่อเน่ืองของเน้ือหาวิชา  ตลอดจนพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   1.1.4 การจัดผู้สอน  มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรก่อนเปิดสอน และพัฒนา
บุคลากร  ดังน้ี 
   1) กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
   2) จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ 
และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ และให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเหมาะสมกับงานของหลักสูตร  ติดตามและประเมินความ
พอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอย่างสมํ่าเสมอ 
   3) เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ จัดทํากลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของหลักสูตร กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย   
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มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
อย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา 
 
   1.1.5 การจัดการเรียนการสอน   จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วิจัยของนักศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา  วัตถุประสงค์ ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
และกับผู้ทรงคุณวุฒิ  การใช้ชุมชน หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่  
และการจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
การประยุกต์ใช้ความรู้ และการบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   1.1.6  การจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร และการสร้างเครือข่าย  โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   1) จัดการศึกษานอกสถานท่ีด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
   2) จัดการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  
      3) จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพตลอดปี เช่น กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือ 
      การส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของท้องถ่ิน   
      กิจกรรมสรา้งจิตสํานึกในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแก่ 
      บุคคลและชุมชน การจัดนิทรรศการตามโอกาสต่าง ๆ  
    4) จัดอบรมเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอาย ุ 
    5) จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
    6) จัดอบรมเก่ียวกับการดแูลสุขภาพและความงาม 
    7) ประสานงานกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ  เพ่ือจัดกิจกรรมด้านวิทยาการธุรกิจ 
      สุขภาพ 
  1.1.7  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  
   สอดคล้องกับระเบียบและข้อกําหนดการวัดผลในระดับหลกัสูตรและระดับ 
   มหาวิทยาลัย 
  1.1.8  การประเมินและพัฒนาหลักสูตรจัดให้มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ 
          หลักสูตรโดยผู้บริหารระดับคณะและกรรมการประจําหลักสูตรร่วมกันนิเทศ  
         ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะทุกภาคการศึกษา และเมื่อ 
         ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยการดําเนินการดังน้ี 



89 
 

     

 

      1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตเสนอต่อ  
          คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา 
      2) วิเคราะหผ์ลการดําเนินงานแต่ละปี และนํามาปรับปรุงการบริหาร 
          หลักสูตรก่อนรับนักศึกษารุ่นใหม ่
 
   3) มีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอย่าง    
      สม่ําเสมอ 
   4) มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพือ่หาจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไข 
    5) มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเป็นไปตามกรอบเวลาทุก 5 ปี 
2. บัณฑิต    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  
จึงไม่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และการได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศกึษา   
     3.1 การรับนกัศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกําหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 ปี
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ และจัดทําประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด
การรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส  และน่าเชื่อถือ   
มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์  ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านทาง
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย  ส่วนการดําเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ดําเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามระบบและกลไกท่ีกําหนด กองบริการ
การศึกษาจัดทําแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการธุรกิจสุขภาพมีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ใน 
มคอ. 2 คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด เปิดรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาจํานวน 40 คน โดยการคัดเลือก
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ระบบ
โควตารับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือก
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากน้ันมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการดําเนินงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่  

 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีการกําหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียน
ปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดทําคู่มือนักศึกษา
เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาที่กําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ  
  3.2.1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา  
  3.2.2. การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้าน คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา  

     3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งงานแนะแนว  
กองพัฒนานักศึกษาจะทําการขอรายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือจะทําการ               
ขอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาไปยังคณะท้ัง 4 คณะ และแต่ละคณะก็จะทําการขอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
ไปยังหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพได้ดําเนินการขับเคลื่อน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา    
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4.  อาจารย์    
     4.1 การรบัอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรพี.ศ. ๒๕๕๘ โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ  
 4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพได้ดําเนินการร่วมกับกองบริการ
ศึกษาในการจัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 
  1) คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ 
      กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เร่ือง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
พ .ศ .  2554 แนวคิดและการออกแบบหลักสูตรไ ด้ กําหนดสาระของรายวิชาที่ สอดคล้องกับ                    
การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกาภิวัฒน์หรือความทันสมัยทั้งเน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร  
และตอบสนองต่อตลาดแรงงานด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ดังน้ันการบริหารจัดการองค์ความรู้                    
ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จําเป็น รวมถึงการประยุกต์สังคมในบริบทของจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ ด้วยเหตุน้ี จึงได้มีการใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทางด้านการเสริมสร้างทุน
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยกําหนดให้มียุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนด้วยการใช้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม เป็นพลังขับเคล่ือนที่ความสําคัญ โดยสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพได้ขับเคลื่อน
ระบบการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วยกลไกดังต่อไปน้ี 
            1) มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
            2) ดําเนินการศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
            3) มกีารศึกษาความจําเป็นและความต้องการพัฒนาหลักสูตร 
            4) มกีารสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของท้องถ่ินและตลาดแรงงาน 
            5) สํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนท่ี  
            6) มกีารวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
  
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน ที่มีการ
กําหนดให้ดําเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ดัง น้ี 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย  จะทําการรวบรวมรายวิชาตามแผนการเรียนในรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) รวบรวมในฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษา เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
น้ันๆ กองบริการการศึกษาจะดําเนินการประสานกับคณะ และหลักสูตรเพ่ือขอผู้สอน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มา
ดําเนินการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน และจัดเก็บรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาในระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาของกองบริการการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป  
 2) ระดับคณะ จะดําเนินการจําแนกรายวิชาส่งให้หลักสูตร เพ่ือทําการกําหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา จากน้ันรวบรวมรายช่ือผู้สอน เพ่ือนํามาจัดตารางสอน/ตารางสอบ/ตารางเรียน ในระบบ
สารสนเทศเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 3) ระดับหลักสูตร จะดําเนินการพิจารณากําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
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ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้สอนโดยการพิจารณาผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และจัดส่งรายช่ือผู้สอนให้กับคณะเพ่ือทําการจัดตารางสอนในระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ผู้สอนจะได้ปฏิบัติงานสอนตามตารางสอนต่อไป 

    5.3 การประเมินผู้เรียน   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ได้
กําหนดผลการเรียนรู้ที่จะเกิดข้ึนในตัวผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน และเคร่ืองมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้ครอบคลุมกับการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้ง 5 ด้านของแต่ละ
รายวิชา ในแต่ละด้านจะมีวิธีการท่ีประเมินแตกต่างหลากหลายตามความเหมาะสม เช่นประเมินตาม
สภาพจริงจากการตรวจผลงาน การสอบทักษะปฏิบัติ ข้อสอบ การพิจารณาพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
และการวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
6.  สิง่สนับสนุนการเรียนรู้  
     6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 
     6.2 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรท้ังงบประมาณ
แผ่นดินและงบบํารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มี

อยู่แลว้ 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

5 ห้อง
7 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 6 
ช้ัน 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุมบราแง  ขนาดจุ 100-120 คน 
ห้องประชุมติงเซียง ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุมเซอรา   ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส    ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส    ขนาดจุ 200 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจดัการ 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มี
อยู่แลว้ 

หมายเหตุ 

ห้องประชุมซาลัค    ขนาดจุ 400 คน 1 ห้อง อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน  
   1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี
อยู่แลว้ 

1 ชุดเคร่ืองขยายเสียงประจําห้อง 1 ชุด
2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอ 2 เคร่ือง
3 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ -
4 เครื่องฉายสไลด์ 1 เคร่ือง
5 โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
6 กล้องถ่ายวีดิทัศน์ -
7 หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์ 1 ชุด
8 ภาพชุดกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 20 ชุด
9 เครื่องช่ังไฟฟ้าชนิดละเอียด -
10 หุ่นจําลองแสดงระบบไหลเวียนโลหิต 1 ชุด
11 หุ่นจําลองกล่องเสียงขนาด 2 เท่าของปกติ แยกชิ้นส่วนได้ 7 ช้ิน 1 ชุด 

12 หุ่นจําลองแสดงระบบประสาท 1 ชุด 

13 หุ่นจําลองแสดงขั้นตอนการปฏิสนธิและพัฒนาการเอ็มบริโอขนาดขยาย 2 เท่า 1 ชุด 

14 หุ่นจําลองแสดงการตรวจมะเร็งเต้านมแบบสวมใส่ 1 ชุด 

15 หุ่นจําลองแสดงพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดาระยะต่าง ๆ 1 ชุด 

16 หุ่นจําลองกล้ามเนื้อเต็มตัวเปล่ียนเพศได้ แยกช้ินส่วนได้  45  ช้ิน 1 ตัว
 
              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
      และการเกษตร 
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ลําดับ
ที่ 

รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวน

ที่มีอยู่แลว้ 
1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 3 ห้อง ๆ ละ ประมาณ 41 เครื่อง 123 เคร่ือง
2 โน๊ตบุ๊ค หลกัสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร และผู้บริหารคณะ 10 เคร่ือง 20 เครื่อง
3 โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง
4 โทรทัศน์ 36 น้ิว 5 เครื่อง
5 เครื่องพิมพ์ 9 เครื่อง
6 เครื่องฉายข้ามศรีษะ 3 เครื่อง
7 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง
8 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง
9 เครื่องอัดสําเนา 2 เครื่อง
10 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง

    
   6.3.3 ห้องสมุดและแหลง่ค้นคว้าทางวชิาการ 

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตํารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จํานวน  6,813 ช่ือเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    270 ช่ือเรื่อง 

รวม 7,083   ช่ือเรื่อง 
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2) เอกสารวชิาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จํานวน 174 ช่ือเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ช่ือเรื่อง 

รวม 174   ช่ือเรื่อง 

 

3) วารสาร/นติยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จํานวน    230 ช่ือเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ช่ือเรื่อง 

รวม    230   ช่ือเรื่อง 

 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังน้ี 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูล  ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง 
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน 
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    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลท่ีมีเน้ือหาครอบคลมุ
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจํานวน 13 ฐานข้อมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดําเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct 
ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งน้ียังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO 
eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ช่ือเร่ือง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังน้ี Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังน้ี  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
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 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
7. ตัวบง่ชีผ้ลการดําเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
    ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

x x x x x 

5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
     ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 
7   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
    คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
      ใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

 x x

12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ 
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x

 เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้
ท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จํานวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนกัศกึษาและบณัฑติ 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม ่
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูป้ระเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เกี่ยวข้อง 
 2.3  โดยผู้ใชบ้ัณฑิต และ/หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร  
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
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 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   
      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                 คณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสตูรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี 
        การศึกษา(มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
        อย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 300/2559   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาความต้องการจําเป็นและพัฒนา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4070/2559   
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา  
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

      

 

 



126 
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130 
 

      

 

 



131 
 

      

 

 
 
 
 
 



132 
 

      

 

 
 
 
 
 



133 
 

      

 

 



134 
 

      

 

 
 
 



135 
 

      

 

 



136 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

ช่ือ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมล ์ 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เรื่องความสําคัญของหลักสูตร ให้เพ่ิมความสําคัญ
ของวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

เพ่ิมเน้ือหาดังน้ี สําหรับธุรกิจ
การดูแลสุขภาพน้ัน สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความครบเคร่ือง โดยมุ่ง
ต่อยอดทักษะการบริหาร
จัดการให้กับผูท้ี่ทํางานใน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพต้ังแต่
ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล 
คลินิก สถาบันเสริมสุขภาพ 
รวมถึงสปา อีกทั้งซัพพลาย
เออร์ (ผู้ผลิต) ต่าง ๆ เช่น 
บริษัทยา บริษทัเครื่องมือทาง
การแพทย์ เป็นต้น 

2 ควรเพ่ิมเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค แทรกเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในคําอธิบายรายวิชา
กฏหมายและจรรยาบรรณทาง
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

3 ในคําอธิบายรายวิชาโรคเด็กและการป้องกันคําว่า
ภูมิแพ้ควรตัดออก เพราะคําว่าภูมิแพ้ก็ถือว่าโรค
เหมือนใช้คําซ้าํ 

ตัดคําว่าภูมิแพ้ในรายวิชาโรค
เด็กและการป้องกัน 

4 ช่ือรายวิชากับคําอธิบายรายวิชาการป้องกันโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกัน 

ปรับคําอธิบายรายวิชาคือ 
ความหมาย ขอบข่าย 
ความสําคญัของการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาการ
ระบาด การติดต่อของโรค 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ลักษณะของโรค การวินิจฉัย 
การดูแลและการป้องกัน 
ปัญหาสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
โรคไม่ติดต่อ โรคท่ีเก่ียวกับ
มลพิษสิ่งแวดลอ้ม กลุม่โรคทาง
พันธุกรรมและอาการผิดปกติ
ต่าง ๆ ปัญหาสขุภาพจิต   
แนวโนม้ของปัญหาสุขภาพ 
และการป้องกัน 

5 ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 
(จุดดํา จุดขาว) ความรับผิดชอบหลักมากจนเกินไป 

แก้ไขจุดดํา จุดขาว บาง
รายวิชา 

6 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านไม่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

แก้ไขเพ่ิมจํานวนข้อให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา และ
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ คือ ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา จาก 3 
ข้อ เป็น 4 ข้อ และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบจาก 4 
ข้อ เป็น 5 ข้อ 

  
 
 
 2. ดร.ชิตาภรณ์  ทองชอุ่ม  
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จ
การศึกษาควรจัดลําดับความสําคัญให้เรื่องการทํา
ธุรกิจเป็นอันดับแรก 

เปลี่ยนหัวข้อ 8.2 เป็นหัวข้อ 
8.1 

2 รายวิชาหลักการตลาดควรเปลี่ยนเป็นหลักการ เปลี่ยนเป็นหลักการตลาด
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ตลาดสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ สําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

3 รายวิชาหลักการบัญชีเบ้ืองต้นเปลี่ยนเป็นหลักการ
บัญชีเบ้ืองต้นสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 

เปลี่ยนเป็นหลักการบัญชี
เบ้ืองต้นสําหรับวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ 

4 รายวิชาธุรกิจจําลองไม่จําเป็นต้องมีเน่ืองจากมี
รายวิชาสหกิจศึกษาแล้ว 

ตัดรายวิชาธุรกิจจําลอง
เปลี่ยนเป็นรายวิชาความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 

5 รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องมีควร
เปลี่ยนเป็นวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจาก
สําคัญกว่า 

ตัดรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการและเพ่ิม
รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6 ควรเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา
สารสนเทศในงานธุรกิจ 
สุขภาพ การจัดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย การจัดธุรกิจ 
สปาสมัยใหม่ การวัดและ
ประเมินภาวะสุขภาพ การ
โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ 
การแนะแนวสขุภาพ และการ
จัดโปรแกรมบริการสุขภาพ 
เป็นต้น 

7 ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 
(จุดดํา จุดขาว) ความรับผิดชอบหลักมากจนเกินไป 

แก้ไขจุดดํา จุดขาว  
บางรายวิชา 

8 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านไม่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

แก้ไขเพ่ิมจํานวนข้อให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา และ
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ คือ ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา จาก 3 
ข้อ เป็น 4 ข้อ และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
และความรับผดิชอบจาก 4 
ข้อ เป็น 5 ข้อ 

 
3. เภสัชกรหญิงกรณภัทร  ซาอินโมฮัมมัด  

 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 
(จุดดํา จุดขาว) ความรับผิดชอบหลักมากจนเกินไป 

แก้ไขจุดดํา จุดขาว บาง
รายวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ควรปรับแก้สํานวนการเขียน เน่ืองจากข้อความ
ซ้ําซ้อน 

    ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง
แก้ไขดังนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ มีทักษะปฏิบัติในการส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลสุขภาพ และการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่
บุคคลทุกวัย สามารถจัดโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพ และใช้ความรู้ทาง
วิทยาการธุรกิจสุขภาพที่ทันสมัยเป็น
ฐานในการเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ มีเจตคติที่ดี มี
คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     ความสําคัญของหลักสูตรตัด
ข้ อความดั ง นี้  “ปั จ จุ บั น ก า ร ใ ห้
ความสําคัญด้านสุขภาพมีมากขึ้น ทั้ง
การส่งเสริม การจัดการดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใน
ทุกเพศและทุกวัย เพ่ือสร้างความ
แข็งแรงทั้ งทางร่างกายและจิตใจ 
ให้กับประชากรของประเทศ การ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิ ท ธิภาพของ บุคลากร ด้ าน
สุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนัก
และให้ความสําคัญ” 
     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.4. ตัดข้อความ “และการใช้ชีวิต
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
        ในอนาคต”  

1.3.5. ตัดข้อความ “ร่วมกับบุคคล
         อ่ืน” 

2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
ควรตัดข้อ 8.3 เน่ืองจากซ้ําซ้อนกับข้ออ่ืน ๆ 

ตัดข้อ 8.3 เน่ืองจากมีความซ้ําซ้อนกับ
ข้ออ่ืน ๆ 

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวน 2 คนไม่ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ิม เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

4 คําอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจสปาสมัยใหม่ คํา
ว่า “ดิจิตอล”แก้ไขเป็น “ดิจิทัล” 

แก้ไขคําว่า คําว่า “ดิจิตอล”เป็น 
“ดิจิทัล” 

5 วิชาการวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คําอธิบาย
รายวิชาควรเพ่ิมเติมเรื่องเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ในคําอธิบายรายวิชาการวิจัยทาง
วิทยาการธุรกิจสุขภาพเพ่ิมเติมคําว่า 
“เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ”์ 

6 วิชาหลักการตลาดสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
ควรปรับเป็นวิชาการตลาดบริการ จํานวน 3 หน่วย
กิต 

วิชาหลักการตลาดสําหรับวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ ปรับเป็นวิชาการตลาด
บริการสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
และเพ่ิมหน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 

7 ควรปรับลดจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และ
เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาเรียน 3 ปีครึ่ง 

ปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก 
132 หน่วยกิต เหลือ 126 หน่วยกิต 

8 รายวิชาที่เก่ียวกับเด็กและผู้สูงอายุ บางรายวิชา
สามารถนํามาบูรณาการรวมกัน เพ่ือให้จํานวน
หน่วยกิตลดลง  

เปลี่ยนรายวิชาโรคเด็กและการ
ป้องกัน 2(2-0-4) และรายวิชาการ
ป้องกันโรคและการส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุ 2(2-0-4)  เป็นรายวิชา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 

9 วิชาการจัดการธุรกิจสปาสมัยใหม่ ควรปรับหมู่วิชา
ให้อยู่บริหารธุรกิจ 

วิชาการจัดการธุรกิจสปาสมัยใหม่ปรับ
ย้ายหมู่วิชาให้อยู่ในกลุ่มวิชา
บริหารธุรกิจสําหรับวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 

10. รายวิชาที่มีจํานวน 2 หน่วยกิต ควรรวมรายวิชาที่มี
ความเกี่ยวข้องกันและปรับเป็น 3 หน่วยกิต 

ปรับรายวิชาบางรายวิชา เช่น เปลี่ยน
รายวิชาโรคเด็กและการป้องกัน  
2(2-0-4) และรายวิชาการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
2(2-0-4)  เป็นรายวิชาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) สามารถลด
หน่วยกิตได้ 1 หน่วยกิต 

11 รายวิชาที่เก่ียวกับเด็ก 8 หน่วยกิต ควรปรับลดเหลือ 
2 วิชา 6 หน่วยกิต และรายวิชาที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ 
10 หน่วยกิต ควรปรับลดเหลือ 2 วิชา 6 หน่วยกิต  

รายวิชาที่เก่ียวกับเด็กตัดรายวิชา
โภชนาการสําหรับเด็ก และรายวิชา
สุขภาพจิตสําหรับเด็ก จาก 8  
หน่วยกิต ปรับลดเหลือ 2 รายวิชา  
6 หน่วยกิต ส่วนรายวิชาเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุ ตัดรายวิชาโภชนาการ
สําหรับผู้สูงอายุ และรายวิชา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ จาก 10 หน่วยกิต 
ปรับลดเหลือ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

12 จํานวนเอกสารตําราให้ระบุเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพเป็น
หลักสูตรพัฒนาใหม่ จํานวนเอกสาร
ตําราจึงยังไม่ระบุเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร ประสานผู้รับผิดชอบให้ระบุ
และแยกเอกสารตําราเฉพาะที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

13 คุณลั กษณะพิ เศษของ นักศึ กษา  ข้ อ  4  ด้ าน
บุคลิกภาพ ควรอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติม 

แก้ไขดังน้ี
1. พัฒนาด้านร่างกาย การพดู   

 การเดนิ การวางตนให ้
 เหมาะสม โดยจดัอบรม 
 พฒันาบุคลกิภาพใหแ้ก่ 
 นกัศกึษา 

2. การพฒันาดา้นอุปนิสยั  
   อุปนิสยัทีส่งัคมยอมรบั  
   ไดแ้ก่ ความอดทน ความ 
   เสยีสละ ความมน้ํีาใจ  
   ความรบัผดิชอบ และความ 
   กระตอืรอืรน้ โดย 
   มอบหมายให้นักศึกษา 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
14 พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะท้ัง 

5 ด้าน เน่ืองจากแต่ละข้อซ้ําซ้อนกัน 
พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้หมวด
วิชาเฉพาะ 2.2.2  ด้านความรู้ ตัดข้อ 
4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในงานด้านวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ และ 2.2.4  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ตัด ข้อ 4) การแสดงออก
ถึงความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
 
 

15 ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
ระบุ 2 หน่วยกิต ไม่สอดคล้องกับรายวิชาการวิจัย
ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพที่ให้นักศึกษาเรียน ระบุ 
3 หน่วยกิต 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน
หรืองานวิจัย เปลี่ยนจาก 2 หน่วยกิต 
เป็น 3 หน่วยกิต เน่ืองจากไม่
สอดคล้องกับรายวิชาการวิจัยทาง
วิทยาการธุรกิจสุขภาพที่ให้นักศึกษา
เรียน 

16 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมข้อมูล
บทความทางวิชาการ 

รอผลการตอบรับในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 
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ภาคผนวก ญ  
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที2่/2560 เม่ือวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับแก้ภาษาอังกฤษของสาขาวิชาวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ ควรปรับแก้ทั้งเล่ม 

แกไขจาก “Science Health 
Business”เป็น “Health Science 
Business” และปรับแก้ทั้งเล่ม 

2 ปรับแก้ปรัญชาของหลักสูตรให้สั้น และให้เขียนใน
รูปแบบของปรัชญา ไม่เขียนยาวจนเกินไป 

ปรับแก้ดังน้ี : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ นําทักษะ
ปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ผู้ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรม
การจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพ 
ระบบบ ริก า ร ด้ าน ธุ ร กิ จสุ ขภ าพ 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3 ควรปรับแก้วิธีการเขียนอาชีพที่สมารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา ควรระบุอาชีพให้ชัด 

แก้ไขดังน้ี
1. อาชีพพ่ีเลี้ยงเด็กทั้งหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน 
2. อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน 
3. อาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย / การ
ทําสปาทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 
4. อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส / จัด
โปรแกรมการดูแลสุขภาพ 
5. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้าน
สุขภาพ เช่น ผูป้ระกอบการด้านธุรกิจ
สปา ผู้ประกอบการด้านสถานรับเลี้ยง
เด็ก ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ 
และเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัด
โปรแกรมสุขภาพ 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
4 เปลี่ยนใช้คําให้เหมาะสม ปรับคําว่า “คนวัยแรงงาน” เป็นคน

วัยทํางาน และคําว่านักศึกษาที่เรียน
ผ่านระบบการสอนศาสนาอิสลาม 
เป็นนักศึกษาบางส่วนที่สําเร็จ
การศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

5 ควรแก้ไขการกําหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

แก้ไขแผนการเรียนโดนเรียงลําดับ
ความยาก – ง่ายตามช้ันปี 

6 จัดการศึกษานอกสถานที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ควรตัดคําว่าทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย 

ตัดคําว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทย

7 ทบทวนหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ทบทวนและแก้ไขดังน้ี : การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลั งจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษากรรมการ
ประจําหลักสูตรจัดประชุมพิจารณา
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มี
เน้ือหาใกล้เคียงกันเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนหรือให้เกิดความสัมพันธ์และ
ต่อเน่ือง แล้วแต่กรณีและทบทวน
เน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ
สถาบันอ่ืนหรือเทียบเคียงกับตํารา
ห รื อบทคว ามทา ง วิ ช าก า รหรื อ
ผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เน้ือหาให้ทันสมัย และมีมาตรฐานทาง
วิชาการ 

8 ทรัพยากรการเรียนการสอนควรเพ่ิมห้องปฏิบัติการ เพ่ิมห้องปฏิบัติการจํานวน 2 ห้อง คือ 
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผน
ไทย จํานวน 1 ห้อง และศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
จํานวน 1 ห้อง 

9 ควรเรียงลําดับรายวิชาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 

เรียงลําดับรายวิชาใหม่ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของหลักสูตร โดยนับจาก
สองตัวหลัง เรียงลําดับจากน้อยไปหา
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มาก
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เดือนเมษายน 2560 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 28 เดือนเมษายน 2560 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หลักสูตรมีความหลากหลายของเน้ือหา เช่น เน้ือหา

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก การจัดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย และเร่ืองผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรควรมีจุดเด่นของหลักสูตร ควรเน้นด้านใด
ด้านหน่ึง 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เน้นด้านการดู
ผู้สูงอายุ 

2 ควรปรับหน่วยกิต จาก 2 หน่วยกิต เป็น 
3 หน่วยกิต 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ปรับหน่วยกิตเป็น 
3 หน่วยกิต ทุกรายวิชา 

3 โครงสร้างหลักสูตร กลุม่วิชาด้านการบริหารขาด
รายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
สุขภาพขาดรายวิชาเก่ียวกับอาหาร และโภชนาการ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
กลุ่มวิชาด้านบริหารเพ่ิมรายวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจ
สุขภาพ และกลุ่มสุขภาพเพ่ิมรายวิชา
โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ 

4 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรระบุว่าไม่มี ควร
ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ระบุอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

5 ควรระบุว่ามีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรพี.ศ. ๒๕๕๘ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

6 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษผิดพลาดประมาณ 
3-4 รายวิชา  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7 ควรปรับแก้วิธีการเขียนอาชีพที่สมารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา ควรระบุอาชีพให้ชัด 

ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
1. เป็นผู้ดูแลผูสู้งอายุทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน 
2. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้าน
สุขภาพ เช่น ผูป้ระกอบการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8 เปลี่ยนใช้คําให้เหมาะสม 1. ปรับคําว่า “คนวัยแรงงาน” เป็น

คนวัยทํางาน  
2. ปรับคําว่า “แบกรับ” เป็นการดูแล 
3. คําว่า “นักศึกษาท่ีเรียนผา่นระบบ
การสอนศาสนาอิสลาม” เป็น 
 

 นักศึกษาบางส่วนที่สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

9 เปลี่ยนวิธีการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา ให้
สอดคล้องกัน 

ปรับวิธีการเขยีนดังนี ้
   1. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      1.1 นักศึกษาไม่เข้าใจเป้าหมาย
ในการเลือกสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพ 
      1.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
แตกต่างกัน ขาดทักษะทางด้านภาษา 
ทั้ ง ภ าษา ไทยและภาษา อั ง กฤษ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการ
เขียน และขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      1.3 นักศึกษาไม่เข้าใจในระบบ
การเ รียนระดับอุดมศึกษา  และมี
ปัญหาการปรับตัว 
 
  2. กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา ปรับวิธีการเขียนดังนี้ 
      1.1 จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว
การศึกษาแก่นักเรียนช้ันมัธยมปลาย 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ     
เป้าหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ 
      1.2 จัด ให้มีปรับ พ้ืนฐานด้าน
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  โดยดําเนินการ
ร่วมกันระหว่างคณะฯ และสาขาวิชา
เป็นประจําทุกปี  รวมท้ังอบรมให้
ความรู้ เ พ่ิม เ ติม ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
      1.3 จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา   

 ใหม่ ในระบบการเรียระดับอุดมศึกษา
      1.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจาก

สาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังปัญหาต่าง ๆ 
แนะนํา และช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวได้ 
      1.5 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือ
แนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียน
และการดําเนินชีวิต 

10 ทบทวนหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา  
และข้อ 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ทบทวนและแก้ไขดังน้ี :  
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ
การศึกษา 
     ระดับรายวิชา  
 ในการประเมินระดับรายวิชา
ให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 
           (1) จัดให้มีการประเมินการ
เรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษา
ประเมินผู้สอน ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศกึษา
รายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
           (2) จัดให้มีการประเมินการ
เรียนการสอนตามที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  



163 
 

      

 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 และรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
           (3) ประเมินเคร่ืองมือที่ใช้
ประเมินผลนักศึกษา เ ช่น ใบงาน 
แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
           (4) จัดทดสอบเพ่ือประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ ในรายวิชาที่จะ
ดําเนินการทวนสอบ 

      ระดับหลักสูตร 
       ในการประเมินระดับหลักสูตร
ให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 
 (1) แต่งต้ังคณะกรรมการ
กลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุ
ไ ว้ ใ น ร ายละ เ อี ยดของหลั กสู ต ร 
(มคอ.2) โดยพิจารณาจาก 
 ( 1.1)  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตร 
 (1.2) คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา 
 (1.3) แผนการจัดการตลอด
หลกัสูตร 
 ( 2)  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ทดสอบ
ความรู้และทักษะของนักศึกษาในทุก
ช้ันปี เน้ือหาการทดสอบเหมาะสม
สอดคล้องกับสาระสําคัญของแต่ละ
ระดับช้ันปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ
ทวนสอบ 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาํเร็จ
การศึกษา 
 ในการประเมินระดับ
หลักสูตรดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดังน้ี 

(1) ประเมินสภาวะการได้
งานทําของบัณฑิต จากบัณฑิตแต่ละรุ่น
ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ข อ ง
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2)  เ ก็บข้อมูลจากผู้ ใ ช้
บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ ส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงใจ
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางาน
ในสถานศึกษานั้น ๆ ในระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
(3) ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
ในสายงานของบัณฑิต 
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     ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ    
2. ชื่อ – สกุล    นางนวรัตน์ ไวชมภู                    
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ม. การบริหารการพยาบาล 2555
ปริญญาตร ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา 
พ.บ. พยาบาลศาสตร์ 2546

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  นวรัตน์ ไวชมภู. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารปูแบบการวางแผนจําหน่ายหญิง 
   ต้ังครรภ์ ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนด. ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา.  
  นวรัตน์ ไวชมภู. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริหารยากระตุ้นการหดรัดตัวของ
   มดลูกตามหลกัการบริหารยา 7 ขั้นตอน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 
   บรมราชชนนี ยะลา. ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 
 
  6.2   บทความ (ถ้ามี) 
 นวรัตน์ ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร. (2559). ความท้าทายของครูพยาบาล: Teach Less, Learn 
  More แห่งศตวรรษที่ 21 (The 21st Century’s Challenges of Nursing   
  Instructors:Teach Less, Learn  More). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่3 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (หน้า 73-81).  
  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 นวรัตน์ ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร. (2560). การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
  ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล (Change to Professional Learning Community 
  in the 21st Century of Nursing Instructors). วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล 
  และการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่4 ฉบับ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (หน้า 265-279). 
  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 นวรัตน์ ไวชมภู. (2560). วิถีครองคน : พรหมวิหาร 4 สําหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  Way of Prolonging People: The 4 Sublime States of Mind for the   
  Educational Administrators in the 21st Century). วารสาร   
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับ 
  1 มกราคม-เมษายน 2560 (หน้า 105-113). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
  ราชนครินทร์ 
 นวรัตน์ ไวชมภู และชัยรัตน์ จุสปาโล. (2560). ความท้าทายของอาจารย์พยาบาล : การเรียนรู้แบบ
  ผสมผสาน (Blended Leering) Challenging of nursing instructors: Blended  
  Learning. วารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับ 1 
  มกราคม-เมษายน 2560 (หน้า 15-29). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 นวรัตน์ ไวชมภู. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารการพยาบาล, ยะลา : วิทยาลัย 
  พยาบาลบรมราชชนนียะลา. 
 นวรัตน์ ไวชมภู. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
  และการผดุงครรภ์ 1, ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา.  
 นวรัตน์ ไวชมภู. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
  และการผดุงครรภ์ 2, ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา.   
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4  ปี  

ช่ือวิชาการบริหารการพยาบาล    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชาวิจัยทางการพยาบาล    3(2-2-5) นก. 
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 ช่ือวิชาการสอนและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ  2(1-2-3) นก.  
 ช่ือวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชาการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   3(2-2-5) นก.  
  
 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท   -  ปี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                        (นางนวรัตน์    ไวชมภู) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ    
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวนูรรีย๊ะ  ล่าเตะเกะ                    
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 2556
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.บ. สุขศึกษา 2550

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, สุรีย์พร สทุธวีร์กูล และแสงหิรัญญา สหัสสธารา. (2557). รายงานการวิจัย  
   เรื่อง ปัจจัยทีมี่ผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 
  นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, สุรีย์พร สทุธวีร์กูล และแสงหิรัญญา สหัสสธารา. (2559). รายงานการวิจัย  
   เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของประชาชน 
   ในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรยีนรู ้
   ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา.  
   (ผู้ร่วมวิจัย) 
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  6.2   บทความ (ถ้ามี) 
 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหสัสธารา, ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์นา แม็ง. 

  (2560).  บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของ 
  ประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ 
  ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 และการประชุมระดับชาติด้าน 
  บริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 2560 (หน้า 640-646).  
  พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

 อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, คอรีเย๊าะ  ยามา, และอิบรอเฮง  แวนิ.   
  (2561).  บทความเรื่อง ระบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
  มงคลรัตนโกสนิทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ย่ังยืน. 18-20 กรกฏาคม 
  2560 (หนา้ 172-180). ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์.    
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเพศศึกษา, ยะลา : มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการกีฬาเพื่อสุขภาพ, ยะลา  
  : มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา   
 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ, ยะลา  
  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4  ปี  

ช่ือวิชาวิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาการสาธารณสุข    2(2-0-4) นก.   
 ช่ือวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 3 5(450)  นก.    
 ช่ือวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 2(90)  นก. 
 ช่ือวิชาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(1-2-3) นก.  
 ช่ือวิชาการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 3(3-0-6) นก.  
 ช่ือวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาการสัมมนาสุขศึกษา   2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาการแพทย์แผนไทย    3(2-2-5) นก. 
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 ช่ือวิชาอนามัยการเจริญพันธ์ุ   3(2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาวิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาทันตสุขภาพ    2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาสุขภาพจิต    2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาเพศศึกษา     2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาสุขภาพผู้บริโภค    2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาปัญหาสุขภาพและการป้องกัน  3(3-0-6) นก. 
 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท   -  ปี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                     (นางสาวนูรรีย๊ะ  ล่าเตะเกะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ    
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวฮูดา  แวหะยี                    
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์        
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 2555
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ สุขศึกษา 2549
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 
  ฮูดา แวหะยี, แสงหิรัญญา สหัสสธารา และมุสตูรา ยะโกะ. (2556). รายงานการวิจัย  
   เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
   ยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 
 
  6.2   บทความ (ถ้ามี) 

 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหสัสธารา, ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์นา แม็ง. 
  (2560).  บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของ 
  ประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ 
  ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 และการประชุมระดับชาติด้าน 
  บริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 2560 (หน้า 640-646).  
  พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
 ไม่ม ี
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4  ปี 
 ช่ือวิชาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ    2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาสุขภาพผู้บริโภค     2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) นก.  
 ช่ือวิชาทันตสุขภาพ     2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาเพศศึกษา      2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาการสาธารณสุข     2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาสุขศึกษาในโรงพยาบาล    2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา  2 (90)  นก. 
 
      7.1.2  ระดับปริญญาโท   -  ปี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                       (นางสาวฮูดา แวหะยี ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ    
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวรัตติภรณ์  บุญทัศน์                    
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์        
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วท.ม. สาธารณสุขชุมชน 2558
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 2554

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 
  - 
 
  6.2   บทความ (ถ้ามี) 

 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหสัสธารา, ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์นา แม็ง. 
  (2560).  บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของ 
  ประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ 
  ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 และการประชุมระดับชาติด้าน 
  บริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 2560 (หน้า 640-646).  
  พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
 - 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4  ปี 
  - 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท   -  ปี 
   - 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นางสาวรัตติภรณ์  บุญทัศน์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ    
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวเดียร์นา แม็ง                    
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์        
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. การจัดการ 2558
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. การตลาด 2553

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 
  - 
 
  6.2   บทความ (ถ้ามี) 

 นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหสัสธารา, ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์นา แม็ง. 
  (2560).  บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของ 
  ประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ 
  ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 และการประชุมระดับชาติด้าน 
  บริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 2560 (หน้า 640-646).  
  พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
   ช่ือวิชาหลักการตลาด     3(3-0-6)   นก. 
   ช่ือวิชาการตลาดทางตรง          3(2-2-5)   นก. 
   ช่ือวิชากฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6)   นก. 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท   -  ปี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                       (นางสาวเดียร์นา  แม็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


