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3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุมชน เป็ นหลักสู ตรที่ยดึ หลักมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชน สามารถ
ปฏิบตั ิงานบริ การสาธารณสุ ข ตลอดจนมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวจิ ารณญาณ และความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานพัฒนางานสาธารณสุ ข สามารถดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ปฏิบตั ิงานบริ การสาธารณสุ ขและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุ ข
ของชุมชนได้
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้พฒั นางานสาธารณสุ ขได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้บริ หารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาสาธารณสุ ขได้
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบริ การทางวิชาการสาธารณสุ ขได้
4.2.5 เพื่อให้บณั ฑิตสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้

-24.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม วิจารณญาณและความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาสาธารณสุ ขระดับชุมชน สามารถดํารงตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีทางสุ ขภาพ และเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
6.2 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อโรคสําคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
6.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
7. การคัดเลือกนักศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ท้งั นี้อาจจะมีภาคฤดู
ร้อนได้โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาประเภทอื่น
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17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
140 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ 9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บังคับ 6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
บังคับ 6
หน่วยกิต
ข้ อกําหนด ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต และเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
104
หน่ วยกิต
• วิชาแกน
ไม่ น้อยกว่ า
22 หน่วยกิต
• วิชาเฉพาะด้ าน /วิชาเอก ไม่ น้อยกว่ า
75 หน่วยกิต
- บังคับเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า
27 หน่วยกิต
• วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชีพ ไม่ น้อยกว่ า 7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ค้นคว้า)

17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่ น้อยกว่ า

(1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น (ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาบังคับ
6
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

4000109
4000110

4000111
4000112
4000113
4000114
4000115

ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
สุ นทรี ยภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(3-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาแกน ไม่นอ้ ยกว่า
รหัส
ชื่อวิชา
4011504 ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจําวัน
Physics for Everyday Life
4021105 เคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry
4021106 ปฏิบตั ิการเคมีพ้ืนฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
4021107 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry
4021108 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
Fundamental Organic Chemistry
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั
Statistical of Research
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2

2564401
4071103
4071104
4071601
4072305

-19104 หน่ วยกิต
22 หน่ วยกิต

(2) วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก ไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
ไม่ น้อยกว่ า
กฎหมายสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
Public Health Law and Environment
กายวิภาคและสรี รวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
กายวิภาคและสรี รวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
การสาธารณสุ ขชั้นนํา
Introduction to Public Health
โภชนาการสาธารณสุ ข
Public Health Nutrition

น (ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

75
หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อวิชา

น (ท-ป-ค)

4072316 หลักการควบคุมโรค
Principles of Disease Control
4072319 อาชีวอนามัย
Occupational Health
4072322 เภสัชวิทยา
Pharmacology
4072407 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Microbiology
4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
First Aid and Basic Concept of Nursing
4073306 สุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ
Health Education and Health Behavior
4073414 วิทยาการระบาด
Epidemiology
4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
Basic Medical Care
4073902 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ข
Research Methodology in Public Health
4074103 การพัฒนาอนามัยชุมชน
Community Health Development
4074424 การแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine

3(2-2-5)

เลือก เรียน
ไม่ น้อยกว่ า
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
ประชากรศึกษา
Population Education
หลักการประชาสัมพันธ์
Principle of Public Relations
เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขเบื้องต้น
Introduction to Public Health Economics

27 หน่ วยกิต
2(2-0-4)

2512205
2533201
3031101
4061301

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

-214063501 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Management
4072323 พิษสุ ราและสารเสพติด
2(2-0-4)
Alcoholism and Chemical Dependence
4072408 ปรสิ ตวิทยาสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Parasitology for Public Health
4072510 สุ ขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
Community Mental Health
4073218 อนามัยสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
4073219 การจัดหานํ้าสะอาดและการกําจัดของเสี ย
3(2-2-5)
Water Supply and Disposal
4073220 มลพิษกับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
Pollution and Health
4073324 อนามัยครอบครัว
3(3-0-6)
Family Health
4073613 สังคมวิทยาการสาธารณสุ ข
2(2-0-4)
Public Health Sociology
4073901 ปั ญหาพิเศษทางสาธารณสุ ข
3 (2-2-5)
Special Problem For Public Health
4074201 การปฏิบตั ิการอนามัยสิ่ งแวดล้อม
2(1-2-3)
Laboratory in Environmental Health
4074502 เวชศาสตร์ พ้ืนฟู
2(2-0-4)
Rehabilitation
4074607 ทันตสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Fundamental in Dentistry
4074910 สัมมนาสาธารณสุ ข
2(1-2-3)
Public Health Seminar
(3) วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
7
หน่ วยกิต
4074814 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ ขชุมชน
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Health
4074815 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุ ขชุมชน
5(450)
Field Experience in Community Health
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17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

6

หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล้ ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลข 3 ตัวแรก เป็ นหมวดวิชาและหมูว่ ชิ า
เลขตัวที่ 4 บอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต เป็ นต้น
ความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการสอนทฤษฎี
ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการสอนปฏิบตั ิ
ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตนเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
2. หน่วยกิต(ชัว่ โมง) เช่น 5(450) หน่วยกิต โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ

โดยมี
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17.5 แผนการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
4022505 เคมีพ้ืนฐาน
4021106 ปฏิบตั ิการเคมีพ้ืนฐาน
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
4071601 การสาธารณสุ ขชั้นนํา

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6) วิชาแกน
1(0-3-0) วิชาแกน
3(2-3-4) วิชาแกน
3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

รวม

19 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
4011504 ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจําวัน
4021107 เคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
4021108 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
4073306 สุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ
รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
2(2-0-4) วิชาแกน
3(3-0-6) วิชาแกน
1(0-3-0) วิชาแกน
3(3-0-6) วิชาแกน
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
21 หน่วยกิต

-24ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
4071103 กายวิภาคและสรี รวิทยา 1
4072305 โภชนาการสาธารณสุ ข
4072407 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
4074424 การแพทย์แผนไทย

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-3-4) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

รวม

20 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
4071104 กายวิภาคและสรี รวิทยา 2
รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6) วิชาแกน
3(3-0-6) วิชาแกน
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
21 หน่วยกิต

-25ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4074103 การพัฒนาอนามัยชุมชน
4073414 วิทยาการระบาด
4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4073902 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ข
รวม

น(ท-ป-ค)
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)
น(ท-ป-ค)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
2 หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
3 หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
3 หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
3 หน่วยกิต
4072316 หลักการควบคุมโรค
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
4072319 อาชีวอนามัย
3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
4074814 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ ขชุมชน 2(90) ปฏิบตั ิการฯ
รวม

19 หน่วยกิต

-26ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
(รหัสวิชา)

(ชื่อวิชา)

น(ท-ป-ค)

4074815 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุ ขชุ มชน

5(450) ปฏิบตั ิการฯ

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(รหัสวิชา)

(ชื่อวิชา)

น(ท-ป-ค)

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
2564401 กฎหมายสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
4072322 เภสัชวิทยา
รวม

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
14 หน่วยกิต

17.6

คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัส

ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
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หน่ วยกิต (ท-ป-ค)

1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ
ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่างๆและนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวติ
ประจําวัน การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ
และการแสดงความเห็นใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญ และ
การให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลที่ตอ้ งการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่าน
เพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติยอ่
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่นการ กล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารเครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ การกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ

-281500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม
การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม
การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืน และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication

3(3-0-6)

การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี
ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี
ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี

-291500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work

3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ นัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความเน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work

3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความ ที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัส
ชื่ อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

-30น(ท-ป-ค)

2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคม
ปั จจุบนั ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่างๆ การดําเนิ น
ชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง
การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็ นสุ ข
2000104 สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ศาสตร์ ในเชิง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่างๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์
และศิลปการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง และได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์
แห่งชีวติ โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัสตาม
แนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะ
แต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self – Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองใน
มิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม
การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการ
ปรับตัว และการดําเนินชีวิตแบบไทย วิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อเข้าใจการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

-312500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพวิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบ ระหว่าง
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของ
อณาจักรทวารวดี จักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
และ ประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์
ทางสังคม หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไป
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และการบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการ
ประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมาย ความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และการบริ การ
กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิด และลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการ
คิด เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจ
ไปใช้ในชีวติ

-324000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทาง
ธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัย
ซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ อย่าง
มีคุณภาพ
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและ
การ ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด
การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114

เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน
การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ
เพื่อตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัส
ชื่ อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

4011504 ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจําวัน
2(2-0-5)
Physics for Everyday Life
ศึกษาเครื่ องมือทางฟิ สิ กส์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน เกี่ยวกับหลักการทํางาน
ส่ วนประกอบ หลักการใช้ และการบํารุ งรักษา จนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สามารถตรวจสอบข้อบกพร่ อง และซ่อมแซมได้ตามสมควร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่น
4021105 เคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี กรด
เบส เกลือ โดยให้ทราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่อ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติต่างๆ ของแก๊ส
ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย ปฏิกิริยานิวเครี ยร์ เบื้องต้น ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น
4021106 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1(0-3-6)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีพ้นื ฐาน(4021105)
4021107 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
ความหมายของสารอินทรี ย ์ โครงสร้างอะตอมของคาร์ บอน การเกิด
Hybridization ของคาร์ บอน การเกิดพันธะของคาร์ บอน การจําแนกสารอินทรี ย ์ หมู่ฟังก์ชนั
ของสารอินทรี ย ์ ศึกษาสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สมบัติและปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอนซิลิก แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์
รวมทั้ง ไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
4021108 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
1(0-3-6)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน(4021107)

-34รหัส
ชื่ อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่ งมีชีวติ เซลล์ เนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์ การเจริ ญเติบโต
ระบบในสิ่ งมีชีวติ การจําแนกสิ่ งมีชีวติ กําเนิ ดชีวติ วิวฒั นาการ พันธุ กรรม สิ่ งมีชีวติ
และสภาวะแวดล้อม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)
Statistical of Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจยั และสถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และสองทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Microsoft Excel
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1

3(3-0-6)

ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิม่ พูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูล
ภาษาอังกฤษจากตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ
ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียนภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น
รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดยอ เพือ่ เตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
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น(ท-ป-ค)

2564401 กฎหมายสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Public Health and Environment
ศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยทัว่ ๆ ไปที่ใช้ในการบริ หารสาธารณสุ ข กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรค พระราช
บัญญัติอาหารและยา กฎหมายอนามัยสิ่ งแวดล้อม กฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พระราช
บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ บทบาทของกฎหมายในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข และ
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบของนักสาธารณสุ ข
ต่อกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
4071103 กายวิภาคและสรี รวิทยา 1
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรี รวิทยา ความรู ้
พื้นฐานและคําศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรี รศาสตร์ โครงสร้างร่ างกายของมนุษย์
เซลล์วทิ ยา เนื้อบุผวิ และเนื้ อยึดต่อ ระบบโครงร่ าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนโลหิ ตและนํ้าเหลือง

4071104 กายวิภาคและสรี รวิทยา 2
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 2
ศึกษารู ปร่ าง ลักษณะ ตําแหน่งและหน้าที่การทํางานของอวัยวะภายใน
ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบ สื บพันธุ์ ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบปกคลุมร่ างและ การรับความรู ้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ
4071601 การสาธารณสุ ขชั้นนํา
3(3-0-6)
Introduction to Public Health
ประวัติและความสําคัญของงานสาธารณสุ ข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ข
ระบบสาธารณสุ ขในประเทศไทย นวัตกรรมสาธารณสุ ข แผนพัฒนาสาธารณสุ ขแห่งชาติ
การปฏิรูปประบบสุ ขภาพ การสาธารณสุ ขมูลฐาน
4072305 โภชนาการสาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Public Health Nutrition
ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการต่อสุ ขภาพ อาหารและสารอาหาร
อาหารสําหรับบุคคลในสภาวะและวัยต่างๆ การเลือกอาหารสําหรับบุคคลและครอบครัว
โภชนบําบัด การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน ปั ญหา สาเหตุและผลกระทบของ
ปั ญหาโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนพัฒนาสาธารณสุ ขแห่งชาติ

รหัส
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น(ท-ป-ค)

4072316 หลักการควบคุมโรค
3(3-0-6)
Principles of Disease Control
ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
และโรคประจําถิ่น หลักและวิธีการป้ องกันควบคุมโรคและพาหะนําโรค ภูมิคุม้ กันโรค
การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
4072319 อาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health
ความหมาย และความสําคัญของงานอาชี วอนามัย และความปลอดภัย
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบตั ิภยั อันเกิดจากการประกอบอาชีพ สภาวะสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพการทํางานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของคนงานในโรงงาน อุตสาหกรรมและ
กสิ กรรม พิษวิทยา และการยศาสตร์ การสุ ขาภิบาลโรงงาน หลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ ยง
ที่เกิดจากสภาวะสอดคล้องในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดบริ การอาชีวอนามัยในชุมชน
4072322 เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology
หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การคํานวณ
ทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ที่สาํ คัญ สรรพคุณ วิธีใช้ ขนาดที่ใช้
อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยา ภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจําบ้าน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ สมุนไพร การ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
4072407 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Microbiology
ชนิด รู ปร่ างลักษณะของจุลินทรี ยช์ นิดต่าง ๆ การติดต่อ การเกิดโรค โดยเน้น
เฉพาะเชื้อที่สามารถพบได้บ่อย การป้ องกันการระบาดของเชื้อโรค วิทยาภูมิคุม้ กัน
และการฝึ กปฏิบตั ิการตรวจหาเชื้อจุลินทรี ย ์

รหัส
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น(ท-ป-ค)

4072408 ปรสิ ตสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Parasitology for Public Health
รู ปร่ างลักษณะ วงจรชีวติ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิ ตกับคน ระบาดวิทยา
การติดต่อ การควบคุมและการป้ องกันปรสิ ตที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขในประเทศไทย
และฝึ กปฏิบตั ิการตรวจหาปรสิ ตที่สาํ คัญในภูมิภาค
4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
First Aid and Basic Concept of Nursing
ความหมาย ความสําคัญของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล หลักการป้ องกัน
การติดเชื้ อจากการให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข เทคนิคปราศจากเชื้อ เทคนิค
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะฉุ กเฉิ น การคัดกรอง
ผูป้ ่ วย และการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
4073306 สุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Behavior
ความหมาย แนวคิดทางสุ ขศึกษา วิธีการสุ ขศึกษา การวางแผน และการประเมิน
ผลงานสุ ขศึกษา ประเภทและความสําคัญของสื่ อสุ ขศึกษา การผลิต การใช้ การบํารุ ง
รักษาสื่ อที่ใช้ในงานสุ ขศึกษา ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพ ประเภทของ
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพ
4073414 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ
วิทยาการระบาด นิ เวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการป้ องกันโรค
มาตรการการวัดการป่ วยและการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
วิธีการทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนการระบาด
ของโรค รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิทางด้านระบาดวิทยา
4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
วิธีการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย หลักการวินิจฉัยและแยกโรคจากกลุ่มอาการ
อาการแสดงที่สาํ คัญของโรคติดเชื้ อและโรคไร้เชื้อ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย และการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
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น(ท-ป-ค)

4072510 สุ ขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
Community Mental Health
ความหมาย ความสําคัญของสุ ขภาพจิต พื้นฐานและพัฒนาการของสุ ขภาพจิต
การปรับตัว พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพจิต บทบาท
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การประเมิน สุ ขภาพจิต
การให้บริ การงานสุ ขภาพจิตชุมชน
4073218 อนามัยสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของการอนามัยสิ่ งแวดล้อม หลักการ
และวิธีการในการจัดสุ ขาภิบาลที่พกั อาศัย และอาคารสถานที่ การสุ ขาภิบาลอาหาร
และการควบคุมแมลงและสัตว์นาํ โรค การควบคุมเหตุรําคาญ มลพิษสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาดูงาน และฝึ กปฏิบตั ิงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
4073219 การจัดหานํ้าสะอาดและการกําจัดของเสี ย
3(2-2-5)
Water Supply and Waste Disposal
ความหมาย ความสําคัญของการสุ ขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช้ การปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ วิธีการจัดหานํ้าสะอาด ระบบบริ หารจัดการนํ้า หลักและวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอย การกําจัดนํ้าเสี ย และสิ่ งขับถ่าย การศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบตั ิงานในชุมชน
4073324 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของงานอนามัยครอบครัว บทบาทของสมาชิก
ในครอบครัว การวางแผนครอบครัว การดูแลสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์ การคลอด การดูแลมารดา
และทารก การสร้างภูมิคุม้ กัน และการดูแลสุ ขภาพสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวสัมพันธ์
ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพและอนามัยครอบครัว การป้ องกันอุบตั ิเหตุภายในบ้าน และการเคหะพยาบาล
4073901 ปั ญหาพิเศษทางสาธารณสุ ข
3 (2-2-5)
Special Problem for Public Health
ศึกษาปั ญหาในขอบเขตวิชาชี พสาธารณสุ ข ตามความสนใจ และ ความถนัด
ของผูเ้ รี ยนภายใต้การควบคุม และแนะนําของอาจารย์
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4073902 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
ระเบียบวิธีการวิจยั การวางแผนการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ การเก็บรวบ
รวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงร่ างการวิจยั การเขียนรายงาน และ
การนําผลการวิจยั ไปใช้
4074103 การพัฒนาอนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Development
ความหมาย ชนิด ลักษณะ และองค์ประกอบของชุมชน วิถีชุมชน การเตรี ยม
ชุ มชน การสํารวจ การทําแผนที่ การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการดําเนินงานเพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุ ขในชุมชน การควบคุมกํากับงาน การประเมินผลและการสรุ ปรายงาน
4074607 ทันตสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Fundamental in Dentistry
กายวิภาคของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก โรคที่พบได้บ่อย
ในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมเบื้องต้น ทันตกรรมป้ องกัน
ทันตสาธารณสุ ขในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุ ข
ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุ ขแห่งชาติ
4113310 ชีวสถิติสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Biostatistics for Health
ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ สถิติชีพที่สาํ คัญในงานสาธารณสุ ข
สถิติที่ใช้ในงานวิจยั ด้านสาธารณสุ ข และการใช้คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2512205 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-2)
Personality and Adjustment
ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ และการนําทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้ในการวัดบุคลิก
ภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่มีปัญหา การป้ องกันแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหา
สาเหตุที่ทาํ ให้คนต้องปรับตัว วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ
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2533201 ประชากรศึกษา
3(3-0-6)
Population Education
ศึกษาองค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งมีผล
กระทบจากการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น การกระจายของประชากร กําลังแรงงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปั ญหาและ นโยบาย
ประชากร การใช้ขอ้ มูลทางประชากร เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลคล ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ
3031101 หลักการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principle of Public Relations
หลักการและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้สาํ หรับการประชาสัมพันธ์ การนําหลักการ
สื่ อความหมาย และการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ในงานสาธารณสุ ขเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์กบั บุคคล และชุมชน รวมทั้งการวางแผนประชาสัมพันธ์
4061301 เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขเบื้องต้น
2(2-0-2)
Introduction to Public Health Economics
ศึกษาถึงการประยุกต์วชิ าเศรษฐศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในงานด้านสาธารณสุ ข
และสุ ขอนามัย โดยเน้นถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ได้
ประโยชน์สูงสุ ดและเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ในเรื่ องการให้บริ การสาธารณสุ ข และ
การบริ หารการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ
งานสาธารณสุ ข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุ ขกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
4063501 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Management
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ และการจัดระบบสิ่ งแวดล้อม สํารวจ รวบรวมข้อมูล
และศึกษาผลกระทบเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการ และ
พัฒนาแบบยัง่ ยืน

-41รหัส
ชื่ อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4072323 พิษสุ ราและสารเสพติด
2(2-0-4)
Alcoholism and Chemical Dependence
ความหมาย ความสําคัญของโรคพิษสุ ราและสารเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับ
สารเสพติดในประเทศไทย ประเภทของสารเสพติด และผลต่อร่ างกาย สาเหตุของการ
ติดสารเสพติด ปั ญหาจากผูต้ ิดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ การบําบัด การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูต้ ิดสุ ราและสารเสพติด การป้ องกัน การแก้ปัญหาและการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดสารเสพติด
4073220 มลพิษกับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
Pollution and Health
ความหมายของมลพิษ ปั ญหา ประเภท สาเหตุ และผลกระทบของมลพิษ
ที่มีต่อสุ ขภาพ แนวทางการป้ องกันและควบคุมมลพิษ
4073613 สังคมวิทยาการสาธารณสุ ข
2(2-0-4)
Public Health Sociology
ความหมายและโครงสร้างของสังคม ปั จจัยและสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ ลักษณะการให้บริ การสาธารณสุ ข และปั ญหาในการรับบริ การของประชาชน
4074201 การปฏิบตั ิการอนามัยสิ่ งแวดล้อม
2(1-2-3)
Laboratory in Environmental Health
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์การเก็บ
ตัวอย่าง การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทดลอง
ปฏิบตั ิ และฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์ การตรวจวัด การสรุ ปสภาพการณ์ และ
การเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
4074424 การแพทย์แผนไทย
3(2-3-4)
Thai Traditional Medicine
ประวัติแพทย์แผนไทย ความสําคัญ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การตรวจวินิจฉัย
ร่ างกาย เภสัชกรรมไทยและการประยุกต์ใช้ หลักการรักษา และส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย ปฏิบตั ิการนวดพื้นฐาน การนวดแบบราชสํานัก การนวดแบบเชลยศักดิ์ การนวด
แก้อาการต่างๆ การใช้สมุนไพร การอบการประคบด้วยสมุนไพร ปฏิบตั ิการสปา
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4074502 เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
2(2-0-4)
Rehabilitation
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยภายหลังการเจ็บป่ วย
ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ศึกษาด้านการจัดกิจกรรมกลุ่มบําบัดด้วยวิธีการต่างๆ
การให้คาํ แนะนําปรึ กษา กายภาพบําบัดด้วยวิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช้
ความร้อน - ความเย็น การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว
4074910 สัมมนาสาธารณสุ ข
2(1-2-3)
Public Health Seminar
ศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขโดย
ใช้กระบวนการสัมมนา
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
4074814 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ ขชุมชน
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Health
จัดให้มีกิจกรรมในด้านการจัดบริ การสุ ขภาพในสถานบริ การ และกระบวน
การแก้ปัญหาสาธารณสุ ขชุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กปฏิบตั ิ
การวิชาชีพ
4074815 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุ ขชุมชน
5(450)
Field Experience in Community Health
(รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4074814 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุ ขชุมชน)
ฝึ กปฏิบตั ิงาน ดําเนินการให้บริ การสุ ขภาพในสถานบริ การ และ กระบวนการ
แก้ปัญหาสาธารณสุ ขในชุมชน
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล้ว

