
 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

                       คณะ   ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร    
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

    1.1 รหัสหลักสูตร              0159  /  รหัสสาขาวชิา  1165 

    1.2 ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Community Health  

 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑติ  (สาธารณสุขชุมชน)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Science (Community Health)  
 

ชื่อยอภาษาไทย  :   วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ      :   B.Sc. (Community Health)  
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  ผูสาํเรจ็การศกึษา        

ตองเรยีนไมนอยกวา  143   หนวยกติ  
 

   3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  ประกอบดวย  
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สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้  

3.1.3 รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30 หนวยกติ  

   2)  หมวดวชิาเฉพาะ  เรยีนไมนอยกวา     108   หนวยกติ 

                         2.1  กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   เรยีน    32   หนวยกติ  

4011318 

 

ฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics) 

3(3-0-6) 

 

4021119 

 

เคมีพ้ืนฐาน 

(Fundamental Chemistry) 

3(3-0-6) 

 

4022508 

 

ชวีเคมพ้ืีนฐาน 

(Basic Biochemistry) 

3(2-2-5) 

 

4031113 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental Biology) 

3(3-0-6) 

 

4032303 ปรสติวิทยา  

(Parasitology) 

2(1-2-3) 

4032607 

 

จุลชวีวิทยา 

(Microbiology) 

3(2-2-5) 

 

4071107 กายวิภาคศาสตรของมนุษย 

(Human Anatomy) 

3(2-2-5) 

4071108 สรรีวิทยาของมนุษย 

(Human Physiology) 

3(2-2-5) 

4072401 การสาธารณสุข 

(Public Health) 

3(2-2-5) 

4073340 สถติสิาธารณสุข 

(Statistics for Public Health) 

3(3-0-6) 

4091111 แคลคูลสั 

(Calculus) 

3(3-0-6) 
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           2.2 กลุมวชิาชพีสาธารณสุข   เรยีน   34   หนวยกติ 

  1)  กลุมวชิาสถติิ/ชีวสถติิ  หรอืวจิัยทางสาธารณสุข เรยีน  3  หนวยกติ   

4064608 ชวีสถติ ิ

(Biostatistics) 
 

3(3-0-6) 

 2) กลุมวชิาวทิยาการระบาด  เรยีน  3 หนวยกติ 

4073416 ระบาดวทิยา     

(Epidemiology) 
 

3(2-2-5) 

 3) กลุมวชิาการบรหิารงานสาธารณสุข/การจัดการสุขภาพ  เรยีน 3 หนวยกติ 

4072605 การบรหิารงานสาธารณสุข  

(Public Health Administration) 
 

3(2-2-5) 

 4) กลุมวชิาอนามัยส่ิงแวดลอม  เรยีน  3  หนวยกติ 

4073222 อนามัยสิง่แวดลอม 

(Environmental Health) 

3(2-2-5) 

 5) กลุมวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  เรยีน  3  หนวยกติ 

4072308c อาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

(Occupational Health and Safety) 
 

3(2-2-5) 

 6) กลุมวชิาจรรยาบรรณวชิาชีพกฎหมายดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภยั  เรยีน 3   หนวยกิต 

4074507 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชพี  

(Public Health Law and Professional  Ethics) 
 

3(3-0-6) 

 7) กลุมวชิาสุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร  เรยีน  3  หนวยกติ 

4074429 สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร   

(Health Education and Behavior Sciences) 
 

3(2-2-5) 

 8) กลุมวชิาการประเมนิ การดูแลชวยเหลือผูปวยและบําบัดโรคเบือ้งตน  

เพ่ือการสงตอและการฟนฟูสภาพ  เรยีน  3  หนวยกติ 

4072516 การปฐมพยาบาลและการชวยเหลอืเบ้ืองตน 

(First Aids and Primary Health Care) 

3(2-2-5) 
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 9) กลุมวชิาการปองกันและการควบคุมโรค การควบคุมปจจยัท่ีทําใหเกิดโรค   

เรยีน  3  หนวยกติ 

4072326 การปองกันและควบคุมโรค                                               

(Principle of Disease Prevention and Control) 

3(2-2-5) 

 10) กลุมวชิาการฝกประสบการณในภาคสนามหรอืสหกิจศกึษา  

เรยีน 7 หนวยกติ 

4073810 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีสาธารณสุขชุมชน    

(Preparation  for  Professional  Experience in Community Health) 

 1(60) 

4074820 การฝกประสบการณวชิาชพีสาธารณสุขชุมชน 

(Field Experience in Community Health)   

หรอื 

 6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education  Preparation) 

 1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

 6(600) 

              

                        2.3  กลุมวชิาชพีเฉพาะสาขา   เรยีน  41  หนวยกติ 

 1) กลุมรายวชิาการประยุกต การตรวจประเมนิสุขภาวะ และการบําบดั

เบื้องตน  เรยีน  14  หนวยกติ 

4072327 การใชยาในงานสาธารณสุข 

(Drug usage in Public Health) 

3(2-2-5) 

4072514 อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว 

(Family Health and Planning)  

3(2-2-5) 

4073335 การบําบัดโรคเบื้องตน 1 

(Basic Medical Treatment 1) 

2(1-2-3) 

4073336 การบําบัดโรคเบื้องตน 2 

(Basic Medical Treatment 2) 

3(2-2-5) 

4074335 การบําบัดโรคเบื้องตน 3 

(Basic Medical Treatment 3) 

3(2-2-5) 
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 2) กลุมรายวชิาสงเสรมิการเรยีนรู การใหคําปรกึษา และการเสรมิพลัง

อํานาจ  เรยีน  11  หนวยกติ 

4072309

  

โภชนาการสาธารณสุข 

(Public Health Nutrition) 

3(2-2-5) 

 

4072410 การใหคําปรกึษาทางสุขภาพ 

(Health Counseling) 

2(1-2-3) 

 

4072510 สุขภาพจติชุมชน 

(Community Mental Health) 

3(2-2-5) 

4074427 การสงเสรมิสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic Health Promotion Approach) 

 
 

3(2-2-5) 

 3) กลุมรายวชิาวนิจิฉยัสุขภาพชุมชน  เรยีน  8  หนวยกติ 

4074106 อนามัยชุมชน 1                                             

(Community Hygiene 1) 

3(2-2-5) 

4074107 อนามัยชุมชน 2                                            

(Community Hygiene 2) 

3(2-2-5) 

4074913 สัมมนาสาธารณสุข 

(Seminar in Public Health) 
 

2(1-2-3) 

 4) กลุมรายวชิาการจัดการระบบสารสนเทศและการส่ือสารดานสุขภาพ       

    เรยีน  5  หนวยกติ 

4072515 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน 

(Communication for Public Health)   

3(2-2-5) 

4073619 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

(Information Technology in Public Health)   
 

2(1-2-3) 

 5) กลุมรายวชิาวจิยัหรอืโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน   

    เรยีน  3  หนวยกติ 

4074914 การวิจัยทางสาธารณสุข                                            

(Research Public Health) 

3(2-2-5) 
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  3) หมวดวชิาเลือกเสรี   เรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 
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3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเหน็ความสาํคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสบืคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนเิทศ  การสรุปการตคีวาม  

การขยายความและการนําเสนอผลการสบืคน  จากสารท่ีเกี่ยวของกับชวิีตประจําวัน

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอาน

และ การเขยีน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการ 

                    และสังคม 

                                Development of communicative English language skills (listening,  

speaking, reading and writing) to enable students to function effectively in a  

basic range of academic and social contexts. 
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รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

            Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

                    and social             

   

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยง

เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนกับทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษา  

ดวยตนเองและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills 

bridging the gap between general English and academic English needed it the 

learner’s field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing 

English as a tool for individual study and research on a particular field of study. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

     
 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนังสอือางอิง

ตาง ๆ   

Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง 

Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

ฝกทักษะการพูด  การฟงท่ีเนนการออกเสยีงหนัก  เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ    

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple  

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                     3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ ๆ และคําศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวนั  รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, 

pronunciation and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence 

writing skill, reading of short passages, vocabulary using in daily life, including 

study and practice of forty basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอกัษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝก

อานศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรูปประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จีน - ไทย 

และ  ไทย - จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and 

practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using a 

Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                        3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

           ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ ได  

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Malay 

sentence writing. 
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รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions and 

simple Korean sentence writing 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of  reading short massages, 

making conclusion and answering questions and    simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                  3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                               ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุป  และตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

            Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 
 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Indonesia 

sentence writing 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 
 

              1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                          3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

ความคิดรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร 

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ  

สตปิญญา  ภาคภูมใิจในความเปนไทย  สํานกึในหนาทีพ่ลเมืองด ี มีคุณธรรมนาํความรู  

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวิีต  มีคุณภาพชวิีตท่ีดมีีศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย  

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและ

พลงังาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฎี

สูการปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; 

being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship;  Thai citizens with 

knowledge leaded by morality and culture for living, good  quality of life; responsibility 

for society; being aware of natural resources and  energy conservation; self-sufficiency; 

regular self-study; and integration of   theories into practice 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวิีต  การดาํรงชวิีตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนาํเอาความจริง

ตามหลักศาสนธรรมและหลักวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพฒันาปญญา 

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข 

และสังคมที่มีสันตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present 

society including in science and information technology era, application of 

Buddhism doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and 

development   of intellect, life and society, development of morality and ethnics 

based on the Buddhism doctrine for peaceful society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                             3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

           ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย 

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 

 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                       3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการ

คิดกับสนุทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts) 

ศลิปะ  ดนตร ี(Musical Arts)  และศลิปะการแสดง (Performing Arts)  ผานข้ันตอนการ

เรยีนรู เชงิคุณคาจาก (1)  ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2)  ผานขัน้ตอนความคุนเคย 

(Acquainted) และ (3)  นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ประสบการณของความซาบซึ้งทางสนุทรยีภาพ (Aesthetic  Appreciation) 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเอง   

ของมนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกนัอยางเปนสุข  

Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 

 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                          3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

          ลักษณะสงัคม  วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย  

ความสําคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา 

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา  

จักรไทยฉบับปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหา 

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

           Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance 

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government 

and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, 

social problems, past, present and future paradigm  
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน  กลไกอาเซียน  ปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจ

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ

ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคม

อาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 

 

2500103      วถิโีลก                                                                       3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ

จากสภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตัว

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  

อาเซยีน)  วิเคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

         Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future economic 

directions 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

 

 

 

 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  

การอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  

           Definition, importance of natural resources, environment, systematic 

relations between human being and environment, development and use of 

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using 

science and technology affecting environment and energy, promotion,  

maintenance, and preservation of environment and natural resources quality 

focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative 

energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the 

principles of sustainable development 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสาํคัญ 

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมปิญญาทองถิ่น 

สามารถนาํหลกัการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเรจ็เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to the fields of students)  

 
2541204   มนุษยกับธรรมชาติ       3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาติ  การ

เปลี่ยนแปลงแนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ 

ปญหาระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัย

ธรรมชาต ิ การดํารงอยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสันตสิุขท่ังในระดบั

บุคคล  ประชาคมทองถิ่นประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with 

nature at personal, local and global levels 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

           ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศึกษาคนควา        

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

         Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

 

4000106       การคดิและการตัดสินใจ                                                    3(2-2-5)                 

                   (Thinking and Decision  Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห 

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  สมการเชิงเสน  และการประยุกตใชในการแก 

ปญหาในชวิีตประจําวัน 

               Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of information, 

logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific knowledge,  

linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4000114      วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ               3(2-2-5)        

                  (Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนาํความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคณุภาพชวิีต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนกั 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

Process of scientific and technological development; application of 

science for life quality development; happy and efficient living regarding the 

effects of modern science and technology on man, environment, society, politics 

and culture; application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202      กีฬาเพ่ือสุขภาพ                   3(2-2-5) 

         (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม 

สุขภาพสวนบุคคล  รวมทัง้การฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following 

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

                 2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

    2.1  กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชพี       
  

4011318 ฟสิกสพ้ืนฐาน               3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics) 

ระบบหนวย  เวกเตอร  จลนศาสตร  พลศาสตร  งานและพลังงาน  กลศาสตร  

กลศาสตรของไหล  การเคลือ่นท่ีแบบคลื่น  แสงและทัศนศาสตร  ความรอนและอณุหพล

ศาสตร  ไฟฟา  แมเหล็ก  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา  ฟสกิสแผนใหมเบ้ืองตน 

Unit system, vector, kinetics, dynamics, work and energy, mechanics, 

mechanics flow, wave movement, light and optics, heat and thermodynamics, 

electricity, magnet, electromagnetic wave, modern physic foundation 

 

4021119 เคมพ้ืีนฐาน       3(3-0-6) 

  (Fundamental Chemistry) 

           สสาร  มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  

สารละลายและสมบัตขิองสาร  สมดุลเคม ี สารละลาย  กรด  เบส  เคมีอินทรยีเบ้ืองตน   

         Substance, stoichiometry, atomic structure, periodic table, general concepts of 

chemical bonds, solvent and substance properties, chemical balance, acid, base, basic 

of organic chemistry 

 

4022508 ชีวเคมพีื้นฐาน       3(2-2-5) 

  (Basic Biochemistry) 

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต  พรอมท้ังสมบัติ  หนาท่ีและบทบาทของเซลล 

องคประกอบของเซลล  กรด  เบส  บัฟเฟอรในเซลล  โปรตนี  เอนไซม  คารโบไฮเดรต 

ลปิด  วิตามิน  ฮอรโมน  การยอยและการดดูซมึอาหาร เมแทบอลซิมึของคารโบไฮเดรต 

Chemical molecules in organisms and properties, functions, roles of cells, cell 

composition, acids, bases, buffers in cells, proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, 

vitamins, hormones, digestion and absorption, metabolisms of carbohydrates   
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4031113     ชีววทิยาพ้ืนฐาน                                           3(3-0-6) 

                   (Fundamental Biology) 

          หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  กําเนดิและวิวัฒนาการของ 

สิ่งมีชวีติ  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชวิีต  เซลลและการแบงเซลล  การสบืพันธุ  เนื้อเยื่อ 

พืช  เนื้อเย่ือสตัว  การจาํแนกหมวดหมูสิง่มชีวิีต  เมแทบอลซิมึ  พันธศุาสตร  การทํางาน 

ของระบบตาง ๆ ในรางกาย  พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวิทยา 

                Principal of basic biology, science method, origin and evolution of life, chemical  

compound in life, cell and cell division, reproductive, plant tissue, animal tissue, life  

classification, metabolism, genetics, work system in life, behavior and adaptation,  

ecology 

 

4032303 ปรสติวทิยา           2(1-2-3) 

                    (Parasitology) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน    :  4032607  จุลชีววทิยา 

รูปราง  โครงสราง  วงจรชวิีต  การเจรญิเตบิโต  การสบืพันธุ  เมตาบอลสิม 

วิทยาการระบาดของปรสติท่ีสาํคัญทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทย   

การตรวจวนิจิฉัยทางหองปฏิบัตกิารปรสติวทิยา 

Morphology,  structure, life cycle, growth, reproduction, metabolism, 

epidemiology of medical parasites, pathogens causing  public health problems  

in Thailand, parasitology laboratory investigation. 
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4032607 จุลชวีวทิยา       3(2-2-5) 

  (Microbiology) 

 ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต 

การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา  สรีระวิทยา  การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ  การ

ควบคุมความสัมพันธของจุลนิทรยีตออาหาร  น้ํา  ดนิ  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การ

สุขาภิบาลโรคตดิตอและภูมติานทาน  ฝกปฏิบัตกิารตามเนื้อหาขางตน 

Basic knowledge of microbiology, comparison between prokaryote and eukaryote, 

morphological and physiological classification, growth, reproduction, control, relationship 

between microorganisms and food, water, soil, or air, industry, sanitation, communicable 

disease and immunity; experimentations related to above contents 

 

4071107      กายวภิาคศาสตรของมนุษย       3(2-2-5) 

     (Human Anatomy) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน     :   4031113  ชวีวทิยาพ้ืนฐาน 

จุลกายวภิาคศาสตร มหกายวิภาคศาสตร  และโครงสรางระบบตาง ๆ ของ

รางกายมนุษย 

Microanatomy, gross anatomy, structure of human organs and system. 

 

4071108      สรรีวทิยาของมนุษย        3(2-2-5) 

     (Human Physiology) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน         : 4071107 กายวภิาคศาสตรของมนุษย 

สรรีวิทยาของรางกายมนุษย  การควบคุมอวัยวะ  และระบบตาง ๆ ของรางกาย 

กลไกการทําหนาท่ีของแตละระบบในภาวะปกต ิ และผดิปกต ิ

Human physiology, functions, regulation of organs and system, mechanism 

of normal and abnormal functions. 
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4072401 การสาธารณสุข               3(2-2-5) 

  (Public Health) 

 ความหมาย  ขอบขายและความสําคัญของการสาธารณสุข  สภาพปจจุบัน

และปญหาสาธารณสุขของประเทศและทองถิ่น  ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไข

ปญหา  นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข  ระบบการบริการ   การดําเนินงานและ

นวัตกรรมสาธารณสุขของประเทศ  ความจําเปนข้ันพ้ืนฐานตลอดจนงานสาธารณสุขมูลฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน 

Definition, framework and importance of public health, The country’s problems 

of public health, dealing with including services, policy, develop plan innovation in 

this field, basic needs for health developing. 

 

4073340 สถติสิาธารณสุข                  3(3-0-6) 

  (Statistics for Public Health) 

 หลักสถติเิบ้ืองตน  การเก็บรวบรวมขอมูล  ความนาจะเปน  การแจกคา 

สถติิของตัวอยาง  การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความ

แปรปรวน  สถติชิพี  ดัชนีอนามัย 

Principle of basic statistic, data collection, probability and distribution, 

sampling distribution, estimation, testing of hypothesis, analysis of parametric and 

nonparametric statistics, biostatistics and health index. 

 

4091111        แคลคูลัส                                      3(3-0-6) 

                  (Calculus) 

  ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการ 

ประยุกต  ปรพัินธและการประยุกต 

 Limits and continuity of functions, derivative of function in one variant and its 

application, integration and application 
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

2.2 กลุมวชิาชพีสาธารณสุข 
 

1) กลุมวชิาสถติ/ิชวีสถติิ หรอืวจิยัทางสาธารณสุข 

4064608 ชีวสถติิ                     3(3-0-6) 

  (Biostatistics) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน :  4073340  สถติิสาธารณสุข 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถติทิางวทิยาศาสตรสุขภาพ  ประเภทขอมูลทางสถติ 

การแจกแจงและความนาจะเปน  การแจกแจงคาสถติ ิ การประมาณคา  การทดสอบ

สมมตฐิาน  การวิเคราะหสถติทิี่ใชพารามิเตอรและสถติท่ีิไมใชพารามิเตอร  และการ

คํานวณขนาดตัวอยาง 

Basic knowledge of biostatistics in health science, scale of data collection, 

probability and distribution, sampling distribution, estimation, testing of hypothesis, 

analysis of parametric and nonparametric statistics, sample size calculation. 

 

       2) กลุมวชิาวทิยาการระบาด 
 

4073416       ระบาดวทิยา                                               3(2-2-5) 

                   (Epidemiology) 

 หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา  ธรรมชาตกิารเกดิโรคและระดับการปองกัน

โรค  การวัดทางระบาดวิทยาและสถิติท่ีเกี่ยวของ  รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา

เบ้ืองตน  หลักการเฝาระวังและการสอบสวนระบาดวทิยา  รูปแบบการเฝาระวังและการ

สอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคติดตอ  โรคไมติดตอ  โรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม  การจัดการภัยพิบัตทิางสาธารณสุข  และการประยุกตหลักการทางระบาด

วิทยาและขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข  ไดแก  การวินิจฉัยชุมชน 

การปองกันและควบคุมโรคหรอืปญหาสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดลอม  

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  รวมท้ังการฝกปฏบัิตกิารเฝาระวังและการสอบสวนทาง 

ระบาดวิทยาจากเหตกุารณสมมตแิละการจดัทํารายงานและการใหขอเสนอแนะ 
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 Principle and concept of epidemiology, nature of diseases and level of 

prevention diseases, measurement and statistics in epidemiology, fundamental 

epidemiology, surveillance and investigation of epidemiology, pattern of surveillance 

and investigation of epidemiology in communicable and non – communicable disease, 

occupational and environmental diseases, public health emergency management, 

application of epidemiological concept and epidemiology information in public health 

such as community diagnosis, prevention and disease control or health problems, 

health promotion, environmental health, and occupational health and safety, practice 

of epidemiology surveillance and investigation with scenario, report writing and 

recommendation 

 
 

   3) กลุมวชิาการบรหิารงานสาธารณสุข/การจัดการสุขภาพ 
 

4072605      การบรหิารงานสาธารณสุข                  3(2-2-5) 

                  (Public Health Administration) 

          รายวชิาท่ีเรยีนมากอน  : 4072401  การสาธารณสุข 

แนวคิด หลกัการและระบบการบรหิารงานสาธารณสุข  การจัดการสุขภาพ

เชงิกลยุทธ  การวิเคราะหนโยบายและแผนสาธารณสุข  การจดัทําแผน/โครงการดาน

สาธารณสุข การประเมินผลโครงการ  การจัดองคกร  อํานาจหนาท่ีและความ

รับผดิชอบ  ทักษะการนเิทศงานสาธารณสุข   

Basic concepts, public health administration, strategies of health management,  

analysis of public health policy, public health project development, evaluation, 

organization, authority and responsibility, supervisor skill of public health. 
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รหัสวชิา       ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

4)  กลุมวชิาอนามัยส่ิงแวดลอม 
 

4073222        อนามัยส่ิงแวดลอม                                              3(2-2-5)   

                    (Environmental Health) 

 หลักการ  แนวคิด  และความสาํคัญของงานอนามัยสิง่แวดลอม  การจัดหาน้าํ

สะอาด  การจัดการน้ําเสยี  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล  การควบคุมมลพิษดาน

อากาศ  เสยีงและแรงสั่นสะเทือน  ผลกระทบของมลพิษดานตาง ๆ ตอสุขภาพอนามัย 

การอนามัยสิ่งแวดลอมอ่ืนในระดับครัวเรือนและชุมชน  เชน  สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย

สุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมแมลงและสัตวโรค  เปนตน  และการดาํเนนิงานอนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชน  การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในระหวางเกดิและภายหลังการ

เกดิภัยพิบัต ิ   

Principles, concepts and importance of environmental health, water supply, 

wastewater management, solid waste and sewage management, air pollution, sound 

and vibration control, the impact of this pollution on health, other environmental health 

works in household level and community level such as house sanitation, food 

sanitation, insect and vector control etc., and environmental health operation in 

community, sanitation environmental management in occurring disaster and after 

occurring. 

 

                      5) กลุมวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

4072308        อาชีวอนามยัและความปลอดภัย                               3(2-2-5) 

                   (Occupational Health and Safety) 

           แนวคิดและความสําคัญของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  สิ่งแวดลอม 

ในการทํางานท่ีกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพ  โรคจากการประกอบอาชีพและการ 

ปองกัน  อุบัตเิหตแุละหลักความปลอดภัยในการทาํงาน  วธีิการควบคุมและปองกนั 

อันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ตอบโตเหตุฉกุเฉนิ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยการจัดบรกิารอาชวีอนามัยในชมุชน 
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รหัสวชิา       ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Concepts and importance of occupational health and safety, hazardous 

working environments, occupational diseases and prevention, accident and principle 

of industrial safety, methods of control and prevention of hazards due to working 

environment, emergency responses, occupational health and safety law, Occupational 

Medicine. 

 

6) กลุมวชิาจรรยาบรรณวชิาชพีกฎหมายดานสาธารณสุขส่ิงแวดลอม  ความ

ปลอดภัย 
 

4074507        กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุขและจรรยาบรรณวชิาชีพ       3(3-0-6) 

                   (Public Health Law and Professional  Ethics) 

บทบัญญัตติามกฎหมายรัฐธรรมนญูท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและกฎหมาย

ตาง ๆ ท่ีเกีย่วกับการคุมครองผูบรโิภค  การสงเสรมิสุขภาพ  การควบคมุและปองกนัโรค  

การคุมครองสวสัดภิาพ  การฟนฟูสขุภาพของผูพิการและอนามัยของประชาชน  กฎหมายท่ี

เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในองคกรปกครองทองถิ่น  หลักการทางนิติเวช

ศาสตร  หลักจรยิศาสตรตาง ๆ การวิเคราะหประเด็นปญหาทางจรยิธรรมในทางการ 

แพทยและสาธารณสุข  

Constitutional law pertaining to public health and laws for consumer protection, 

Health promotion, disease prevention and control, health and safety protection, 

rehabilitation health of handicap person and people health, laws related to administration 

of local health organization, principle of forensic medicine, principle of ethics  and 

ethical analysis of medical and health issues.  
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

    8)  กลุมวชิาสุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร 
 

4074429     สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร    3(2-2-5) 

          (Health Education and Behavior Sciences) 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤตกิรรมและพฤตกิรรมสุขภาพ  ปจจัยที่มีอิทธพิลตอ 

พฤติกรรมและพฤตกิรรมสุขภาพของบุคคล  สถานการณ  แนวโนมและความสัมพันธ 

ระหวางปญหาสาธารณสุขและพฤตกิรรมสุขภาพ  แนวคิดทฤษฎีและแบบจําลองทางสุข 

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตรและการประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

กระบวนการวางแผนงาน  การดาํเนนิงานและการประเมนิผลงานสุขศกึษา  วธีิการทาง 

สุขศกึษา  การผลติสื่อสุขศกึษา  การสื่อสารในงานสาธารณสุข  มาตรฐานการดําเนนิ 

งานสุขศกึษา  และการพัฒนานวัตกรรมทางสุขศกึษา 

The basic concept of health behavior, factors affecting behavior and health 

behavior, Situation and trend of public health problems, correlation between public 

health problems and health behavior. Theories and model of health education and 

behavioral sciences including application for health behavioral change, process of 

health education plan, action and evaluation of health education, methods of health 

education, media production of health education, communication in public health, 

standard of health education and innovation development in health education 
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       8) กลุมวชิาการประเมนิ  การดูแลชวยเหลือผูปวยและบาํบดัโรคเบือ้งตน  

เพ่ือการสงตอและการฟนฟูสภาพ 
 

4072516      การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบือ้งตน       3(2-2-5) 

       (First Aids and Primary Health Care)  

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน         :  4071107 กายวภิาคศาสตรของมนุษย,  

                                                              4071108 สรรีวทิยาของมนุษย 

คุณลักษณะของผูใหบรกิารดานสุขภาพ  หลักการและทักษะในการดแูลผูปวย

และปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  การชวยเหลอืผูไดรับบาดเจ็บและอุบัตเิหตฉุุกเฉนิ  การชวย

ฟนคนืชพีกอนนาํสงโรงพยาบาล  ในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

          Characteristic of health care professional, principle of patient care and first  

aids, helping in an emergency aids, Cardio Pulmonary Resuscitation before sending  

patients to hospital under the Public Health Ministry Policy.  

 

                     9) กลุมวชิาการปองกันและการควบคุมโรค การควบคุมปจจยัท่ีทําใหเกิดโรค 
 

4072326      การปองกันและควบคมุโรค                                      3(2-2-5) 

                  (Principle of Disease Prevention and Control) 

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน    : 4073416  ระบาดวทิยา 

แนวคิด  หลักการปองกันและควบคุมโรค  ท้ังโรคตดิเชื้อและโรคไรเชื้อ  ระยะ

การดาํเนนิของโรค  ระดับการปองกัน  แนวทางปองกัน  นโยบายและแผนการดาํเนนิ 

งานปองกนัและควบคุมโรค  

          Concept, principle of prevention and disease control both infectious and non- 

infectious disease, disease stage, policy and planning.
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                    10)  กลุมวชิาการฝกประสบการณในภาคสนามหรอืสหกิจศกึษา  
 

  4073810    การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพสาธารณสุขชุมชน              1(60) 

                 (Preparation  for Professional Experience in Community Health) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน         : 4073335 การบําบดัโรคเบื้องตน 1  

                                         4073336 การบําบัดโรคเบื้องตน 2 

             จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   

การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคตแิรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับ 

วิชาชีพ  โดยการกระทาํในสถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ        

สาธารณสุขชุมชน  

Making activity of preparatory before students enter professional experience 

in sensing, characteristic and opportunity of community health, development in 

knowledge, skill, motivation attitude and characteristic of appropriating community 

health with action in situation concerned. 
 

4074820        การฝกประสบการณวชิาชีพสาธารณสุขชุมชน             6(600) 

  (Field Experience in Community Health)  

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน : 4073810 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข 

                    ชุมชน   

ฝกทกัษะการซกัประวัต ิ ตรวจรางกาย  การใหการดูแลและรักษาผูปวยเบ้ืองตน 

การปฐมพยาบาล  และการชวยเหลอืในกรณีฉกุเฉนิในขอบเขตของเจาหนาท่ีสาธารณสขุ 

การสงตอ  การสงเสรมิสุขภาพ  ฝกทกัษะการศกึษาชุมชน  การวางแผนและดาํเนนิการ

ตามแผนเพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข  การบรหิารจัดการงานสาธารณสุขในชุมชน 

Practice the skill of history taking, physical examination, basic patients care 

and medical treatment, first aid and emergency care in the framework authorized, 

referring of the patients, health promotion and health education, practice the skill of 

community study, planning and implementing to solve community health problem, 

public health  administration. 
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6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                       1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

 หลักการ  แนวคดิและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและระเบียบขอบังคับ

ท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกจิศกึษา  เทคนคิการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู

พ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  

โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การ

เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการ

นําเสนอผลงานโครงงาน   

The principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education. The 

processes and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills 

required to operate within the establishment, and the ability to self- develop 

according to the professional standards of each institution will be explored. The 

specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information technology 

for communication, human relations, team work, organization, office work affairs, a 

cursory understanding of labor law and quality work management. We will conclude 

the class with an explanation of specific professional skills and ethics. Students will 

be expected to have a firm understanding of writing and presenting work projects, 

as well as crafting summary reports. 
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6004801 สหกจิศกึษา                                                                6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร  ผูใช

บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน         

และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรึกษาหรือ

อาจารยนิเทศก  เพ่ือใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรมใน

วิชาชพี  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  และเปนบัณฑิตท่ีมี

คุณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ

การศกึษา 

Students enter the workforce according to their specific fields of study for 16 

weeks (or not less than 600 hours ) integrating the theory explored in the university 

with the practice involved with the occupation. Students  are expected to engage in 

and  complete: work projects, operating  reports, and work presentations as per  the  

suggestions of a  senior officer  and/or  advisory  teacher. The mission of this class  

is to imbue students with the  skills, body of knowledge, character, personality  and  

qualifications directly related to market need.  
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                     2.3  กลุมวชิาชีพเฉพาะสาขา 
 

                      1)  กลุมรายวชิาการประยกุต การตรวจประเมนิสุขภาวะ และการบาํบดัเบื้องตน 
 

4072327      การใชยาในงานสาธารณสุข               3(2–2–5) 

       (Drug Usage in Public Health) 

ความหมายของยา  กฎหมายทางยา  ความรูพ้ืนฐานดานการบรบิาลเภสชักรรม 

ประเภทของยาตามกฎหมาย  ยาตานจุลชพีและปรสติ  ยารักษาโรคเรื้อรัง  ยาสามัญ

ประจําบาน  กลไกการออกฤทธ์ิ  สรรพคุณ  หลักการเภสัชจลนศาสตร  การกระจายยา 

วิธีใช  อันตรายจากการใชยา  ผลขางเคียงของยา ขอหามใช  หลักการใชยา  รูปแบบ

ของยา   วิธีการใหยา ระบบบรหิารเวชภัณฑ  ยาสาํหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน  

Definition, basic Principles of drug regulations, basic fundamental of 

pharmacotherapeutics, classifications of drugs, antimicrobial & antiparasitics agents, 

drug used in chronic diseases, emergency kit, mechanism of actions, pharmacokinetics 

& pharmacodynamic indications, drug distribution, drug uses, adverse drug reactions, 

principles of drug utilization, dosage forms, drug administration, drug stocking, drug 

use in public health. 
 

4072514       อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว                     3(2-2-5) 

                   (Family Health and Planning)  

มโนมติและแนวโนมเกี่ยวกับการดูแลมารดา  ทารก  และครอบครัว  บทบาท

ความรับผดิชอบของนักสาธารณสุข  พัฒนาการและบทบาทการเปนบิดา  มารดา  การ

ดูแลมารดาตลอดระยะเวลาตั้งครรภ  การมีบุตรและการเลี้ยงบุตร  และการวางแผน

ครอบครัว  การดูแลมารดา  ทารก  และครอบครัวแบบองครวมครอบคลุมท้ัง 4 มิต ิ ใน

การพัฒนาครอบครัวใหมคุีณภาพชวิีตทีด่ ี 

Concepts and trends of maternal-newborn caring and family, the role and 

performance of public health officers, the role of parents in children’s development, 

maternal caring during pregnancy, child rearing and family planning, maternal-

newborn caring and family by using holistic care in which integration of 4 dimensions 

for quality of life.  
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4073335      การบําบัดโรคเบือ้งตน 1          2(1–2–3) 

       (Basic Medical Treatment 1) 

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน  : 4072516  การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบือ้งตน   

หลักการซักประวัต ิ ตรวจรางกายท่ัวไปในเด็กและผูใหญ  การวินจิฉัยแยกโรค

จากกลุมอาการ  และอาการแสดงท่ีสําคัญของโรค  พยาธิสภาพของโรคในระบบตาง ๆ 

การตรวจทางหองปฏิบัตกิารอยางงายเพ่ือชวยในการวินจิฉัยโรค   

Principle of history taking, physical examination in child and adult. Differential  

diagnosis, sign, symptom, pathology of disease, basic laboratory and medical treatment. 

 

4073336      การบําบัดโรคเบือ้งตน 2           3(2–2–5) 

       (Basic Medical Treatment 2) 

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน  : 4073335 การบําบัดโรคเบื้องตน 1   

          การบําบัดและหัตถการเบ้ืองตนและการใชยาในขอบเขตของเจาหนาท่ีสาธารณสุข  

อาการแทรกซอนของโรค  วิธกีารปองกนั  การแนะนาํ  การพิจารณาสงตอผูปวย  และ

ระเบยีนรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

Basic medical care and treatment, drug use, complication of disease, 

prevention, counseling, referring consideration and medical record. 
 

4074335      การบําบัดโรคเบือ้งตน 3            3(2–2–5) 

       (Basic Medical Treatment 3) 

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน  : 4073336 การบําบัดโรคเบื้องตน 2   

การบําบัดและหตัถการในภาวะฉกุเฉนิและการสงตอ  การใหบรกิารทาง

การแพทยอ่ืน ๆ 

Emergency medical care, treatment and referring, other medical services. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   2) กลุมรายวชิาสงเสรมิการเรยีนรู  การใหคําปรกึษา และการเสรมิพลังอํานาจ 
 

4072309 โภชนาการสาธารณสุข              3(2-2-5) 

  (Public Health Nutrition) 

 ความหมายของ  อาหาร  สารอาหาร  ความสาํคัญของโภชนาการตอสุขภาพ 

วัยกับโภชนาการ  อาหารขยะ  อาหารบําบัดและอาหารแลกเปลี่ยน  นโยบายและ

แผนงานโภชนาการของประเทศไทย  ปญหา สาเหตุ  และผลกระทบของปญหา

โภชนาการในปจจุบัน  แนวทางการดาํเนินงานแกไขปญหาโภชนาการ  การประยุกตใช

ความรูดานโภชนาการในชวีติประจําวนั  การศกึษางานวจัิยที่เกี่ยวของกับโภชนาการ 

Definition of food,  nutrients and the importance of nutrition on health, age 

and nutrition, junk food, food therapy and food exchange, policy and planning of 

nutrition in Thailand. Problem, cause and the effect of nutrition problems at present 

time and trend to solving of nutrition problem, apply of nutrition knowledge, study 

and research related to nutrition. 

 

4072410      การใหคําปรกึษาทางสุขภาพ     2(1-2-3)  

       (Health Counseling) 

   หลกัการ  แนวคิด  การใหคําปรกึษาตอบุคคล  ผูปวย  ญาตผิูปวยและครอบครัว 

ตอปญหาและสุขภาวะทางรางกาย  จิตใจ  อารมณในการดําเนินชีวิต  การใหความ 

ชวยเหลอืตลอดจนความรวมมือของบุคลากรทางสาธารณสุข  ในภาวะเสี่ยงหรอืวิกฤต 

ตอสุขภาพ 

Principle and concept of  health counseling for person, patient and family 

about health problem, health services, co-operatives in emergency situation.   
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4072510 สุขภาพจติชุมชน                3(2-2-5) 

  (Community Mental Health) 

 ความหมาย  สาเหตุ  แนวคิดของการสงเสริมและปองกัน  ปญหาสุขภาพจิต

สวนบุคคล  สุขภาพจติครอบครัว  ตลอดจนสุขภาพจติชุมชน  รวมท้ังแผน  ดําเนนิการ 

และตดิตามประเมินผลการสงเสรมิ  และปองกันปญหาสุขภาพจติในชุมชนได 

Definition, etiology and concept of the Promotion and Prevention, health 

psychology, family mental health, community mental health, strategies, process,  

and evaluation of the promotion & prevention in community mental health. 

 

4074427     การสงเสรมิสุขภาพแบบองครวม    3(2-2-5) 

       (Holistic Health Promotion  Approach) 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม  กฎบัตรออตตาวา 

กฎบัตรกรุงเทพฯ  กลยุทธการสรางเสรมิสุขภาพแนวใหม  แนวทางการสรางคุณคาและ

จติสํานึกในการสงเสรมิสุขภาพแกบุคคลทุกวัย  ตลอดจน  ครอบครัว และชุมชน  ทักษะ

ประชาสังคม  เพ่ือใหเกดิการเรยีนรูและผสมผสานภูมปิญญาทองถิ่น  การใชทรัพยากร

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสงเสรมิสขุภาพ  การสงเสรมิศักยภาพของบุคคลในการ

ดูแลตนเอง  การสรางพฤตกิรรมสุขภาพท่ีด ี นโยบายสาธารณะท่ีสนับสนุนการสงเสริม

สุขภาพแกประชาชน  

Concept of health, holistic health promotion, Ottawa Charter, Bangkok Charter 

2005 for health promotion, strategy of modern health promotion, trend in building 

up value and awareness in health promotion in every age including family and 

community, skill in civil social for learning local human resource, suitable resource 

and technology which seeking at potential promotion of person in self taking care, 

good health behavioral creation, public health policy in supporting the health 

promotion in people. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

    3) กลุมรายวชิาวนิจิฉยัสุขภาพชุมชน 
 

4074106        อนามัยชุมชน 1                                                        3(2-2-5) 

                    (Community Hygiene 1) 

 ปญหาสาธารณสุขในชุมชน  เชน  ปญหาทุพโภชนาการ  ปญหาเจ็บปวยจากอาชพี  

วัฒนธรรม  เศรษฐกจิ  สิ่งแวดลอม  ปญหาการใชยาไมเหมาะสม  การเขาถึงบรกิาร

สุขภาพและการดูแลตนเอง  เปนตน  ตระหนักในปญหาสขุภาพของคนในชุมชน 

Community public health problems include malnutrition, occupational illness, 

drug misuse, culture, economic, environments, the approach in health service and 

self care etc., health problem awareness in community population. 

 

4074107        อนามัยชุมชน 2                                                     3(2-2-5) 

                    (Community Hygiene 2) 

  รายวชิาท่ีเรยีนมากอน         : 4074106 อนามัยชุมชน 1 

ฝกฝนทักษะในการคิดวเิคราะหปญหาจากสภาพความจรงิอยางรอบดาน  ดวย

กระบวนการคิดอยางมีเหตุมผีลเพื่อหาแนวทาง  กิจกรรมการปองกันและแกปญหา

รวมกับชุมชน 

Analytical skill in real health situations via applied skills in health activities  

and community participation. 

 

4074913 สัมมนาสาธารณสุข                                   2(1-2-3) 

  (Seminar in Public Health) 

วิธกีาร  กระบวนการในการสัมมนา  และอภิปรายเพ่ือหาแนวทางในการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการดาํเนนิงานสาธารณสุขในชุมชน  การบรกิารสาธารณสุขผสมผสาน

และปญหาสาธารณสุขดานตาง ๆ ของประเทศ  รวมทัง้ฝกปฏิบัตกิารสัมมนา  และเชญิ

ผูทรงคุณวุฒิและผูชาํนาญการดานสาธารณสุขดานตาง ๆ มาบรรยาย 
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Techniques of the procedures of a seminar, discussion  the topic dealing 

with problems in the work of public health operation in a community including 

services and problems of the country in this field. Practice organizing and 

participating in a seminar, getting expertise as a professional. 

 

4) กลุมรายวชิาการจัดการระบบสารสนเทศและการส่ือสารดานสุขภาพ 
 

4072515 การส่ือสารดานสุขภาพชุมชน     3(2-2-5) 

  (Communication for Public Health) 

ฝกทักษะการใชภาษาเพ่ือการศกึษาและการใชงานทางดานสาธารณสุขชุมชน 

เพ่ือใหนักศกึษา  ไดเพ่ิมพูนทักษะในการคนตาํรา  บทความ  เรื่องราวทางวิชาการใน

สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  และฝกทกัษะในการเขียนรายงาน  สรุปหรอืนาํเสนอขอมูล

ดานสุขภาพ  เพ่ือนําไปใชในสายวชิาชพีตอไป 

A practice in using for academic and occupational purposes through the use 

of Public Health oriented language texts. Focus will be on reading specialized texts, 

articles and journals, as well as writing reports summaries and presentation. 

 

4073619    ระบบสารสนเทศสาธารณสุข           2(1-2-3) 

          (Information Technology in Public Health)   

บทนําเกี่ยวกับงานบรกิารสารสนเทศดานสาธารณสุข  แหลงขอมูลสารสนเทศ

ทางการธารณสุข  การสบืคนขอมูลทางอิเล็คทรอนคิสและอนิเตอรเน็ท  การจัดการสื่อ

สิ่งพิมพในการใหบริการขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข  การประกันคุณภาพในงาน

บรกิารขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข 

Introduction of information technology for public health, resources in drug 

information services and public health, electronic and Internet searching, media and 

publications for public health information services, quality assurance in public health 

information services. 
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รหัสวชิา        ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

  5) กลุมรายวชิาวจิยัหรอืโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 
 

4074914 การวจิยัทางสาธารณสุข                                      3(2-2-5) 

  (Research Public Health) 

รายวชิาท่ีเรยีนมากอน    : 4064608  ชีวสถติิ 

 ความหมาย  ประเภทของการวจัิยทางสาธารณสุข  กระบวนการวิจัย  การ

กําหนดปญหา  คําถาม  วัตถุประสงค และสมมุตฐิานการวิจยั  การทบทวนวรรณกรรม 

ประเภทของตัวแปร  กรอบแนวคิดการวจัิย  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเก็บ

รวบรวมขอมูล  แบบแผนการวจัิยทางสาธารณสุข  ประชากรและกลุมตัวอยาง  แนว

ทางการวิเคราะหขอมูล  การแปลผล  แนวทางการจัดทําโครงรางวิจยั  การเขียนรายงาน 

และการนําเสนอผลงานวจัิย 

    Definitions and types of public health research, research process, determination 

of problems, research objectives and research hypothesis, literature review, types of 

variables, research conceptual framework, instrument and its construction, data collection, 

research design, population and sample, data analysis, package program for data 

analysis, interpretation, writing of proposal, research report and presentation  

 
 

   


