หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
Bachelor of Science Program in Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย) วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Public Health)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Public Health)
3. วิชาเอก
สาธารณสุขศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่มคี วามสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 คณะกรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559
วัน ที่ 8 เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ าเสนอหลั ก สู ต รต อ คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2559
วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิ ช าการในการประชุ มครั้งที่ 3/2559 วัน ที่ 17 เดื อนมี น าคม พ.ศ. 2559 ให ความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต รของสภาวิช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2559
วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
8.2 นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ
8.3 นักวิชาการควบคุมโรค
8.4 นักวิชาการสาธารณสุข ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ในสวนราชการสวนทองถิ่น ไดแก
กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
8.5 นักระบาดวิทยา
8.6 พนักงานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
8.7 ศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข) ข อบั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลั กสู ตรปริญ ญาตรี (4 ป ) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 140 หน วยกิต ใชเวลาศึกษา
ไม เกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) และ (ราง) โครงสรางมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ (มคอ.1) (ภาคผนวก ค) ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
140
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
(1) กลุมวิชาภาษา
9
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
6
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
104
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30
(2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
30
(3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
44
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
รวม 140
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป .ไมนอยกวา
(1กลุมวิชาภาษา ( ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

14

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(6-0-3)3
(6-0-3)3
(6-0-3)3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

(2กลุมวิชาสังคมศาสตร ( ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
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6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

(4 (กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
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6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ค-ป-ท)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข . หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา
รหัสวิชา
4011504
4021115
4022511
4031107
4032602
4072105
4072106
4071602
4072801
4091401
4113105

ชื่อวิชา
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
Physics in Daily Life
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ชีวเคมี
Biochemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
กายวิภาคศาสตร
Anatomy
สรีรวิทยา
Physiology
การสาธารณสุขเบื้องตน
Introduction to Public Health
โภชนศาสตรสาธารณสุข
Public Health Nutrition
แคลคูลัส 1
Calculus I
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
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104 หนวยกิต
30 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข จํานวนไมนอยกวา
รหัสวิชา
4072320
4072509
4073218
4073307
4073615
4074401
4074402
4074816
4074817
4113310

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
Introduction to Occupational Health and Safety
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
First Aid and Fundamental Nursing
อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
Health Education and Behavior Science
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
ระบาดวิทยา
Epidemiology
การปองกันและการควบคุมโรคในงานสาธารณสุข
Prevention and Disease Control in Public Health
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
Laws and Professional Ethics in Public Health
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร
Pre-practicum for Professional Internship in Public Health
ชีวสถิติสาธารณสุข
Biostatistics for Health

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

(3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ใหนักศึกษาเรียนใหครบทั้ง 7 กลุมวิชา จํานวนไมนอยกวา 44 หนวยกิต

รหัสวิชา
4072701
4072702

(3.1) กลุมวิชาการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรค
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
การสงเสริมสุขภาพชุมชน
Community Health Promotion
สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
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6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4072324
4073701
4073536

(3.2) กลุมวิชาการตรวจประเมินสุขภาวะ และ
การบําบัดโรคเบื้องตน
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
เภสัชวิทยาเบื้องตน
Introduction to Pharmacology
อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน และเพศศึกษา
Family Health School Health and Sex Education
การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องตน
Introduction to Diseases Examination Assessment
and Therapy

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

(3.3) กลุมวิชาการวิเคราะห และประเมินผลกระทบ 6 หนวยกิต
ทางสุขภาพชุมชน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
4074819
4073220

รหัสวิชา
4073201
4073631
4073702

ชื่อวิชา
การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน
Community Health Systems Management
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
(3.4) กลุมวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพ
ชุมชน
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
การจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental Management
การวางแผนกลยุทธในงานสาธารณสุข
Public Health Strategic Planning
การพัฒนาอนามัยชุมชน
Community Health Development
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

4074603
4071105
4071106

รหัสวิชา
4073903
4073904
4074910

รหัสวิชา
4074818

(3.5) กลุมวิชาการจัดระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารดานสุขภาพชุมชน
รายวิชาบังคับ
ระบบสารสนเทศสุขภาพ
Health Information System for Health
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสาธารณสุข
English for Communication in Public Health
ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข
English for Public Health
(3.6) กลุมวิชาการวิจัยทางดานสาธารณสุขชุมชน
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
โครงการวิจัยในงานสาธารณสุข
Reseach Project in Public Health
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
สัมมนาสาธารณสุข
Seminar on Public Health

(3.7) การฝกปฏิบัติทางดานสาธารณสุขชุมชน
รายวิชาบังคับ

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร
Professional Internship in Public Health
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9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
5 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
5(450)

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ไมซ้ํารายวิชา ที่ เคยเรียนมาแลว และตองไมเป นรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่

1–3
4
5
6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐานทางสาธารณสุข
2 หมายถึง กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
3 หมายถึง กลุมวิชาพฤติกรรมสุขภาพ
4 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
5 หมายถึง กลุมวิชาการรักษาพยาบาล
6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
7 หมายถึง กลุมวิชาการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ
8 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
*หมายเหตุ ตัวเลขและความหมายขอแตละกลุมใสใหตรงกับสาขาที่ทําหลักสูตร
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ความหมายของเลขหนวยกิต
หนวยกิตและชั่วโมงเรียน กําหนดไว 2 รูปแบบ ดังนี้
1. หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา) เชน 3(3-0-6) หนวยกิต 3(2-2-5) หนวยกิต เปนตน
โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหนาวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการสอนทฤษฎี
ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการสอนปฏิบัติ
ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการการคนควาดวยตนเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแลวตองเปน 3 เทาของจํานวนหนวยกิต
2. หนวยกิต (ชั่วโมง) เชน 5(450) หนวยกิต
โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหนาวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงที่ฝกภาคปฏิบัติ
รายวิช าที่ ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึ กษาที่ จะลงทะเบีย นวิช าที่ ตองเรียนมากอน
จะต องผ านการเรีย นในรายวิช าที่ ร ะบุไวกอนเพื่ อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B,
C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
รหัสวิชา
1500133
1500134
2000113
2500114
4021115
4031107
4071602

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
การสาธารณสุขเบื้องตน
2(1-2-3)
รวม 20 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4011504 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
4032602 จุลชีววิทยา
2(1-2-3)
รวม 20 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
วิชาเลือกเสรี
วิชาพื้นฐาน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4071105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
4072105 กายวิภาคศาสตร
3(2-2-5)
4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
4022511 ชีวเคมี
3(3-0-6)
4091401 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
ศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
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หมายเหตุ ลําดับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสาขาวิชาได
รหัสวิชา
4000126
4071106
4072106
4072320
4072324
4072702
4072801

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข
3(3-0-6)
สรีรวิทยา
3(2-2-5)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
สุขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
โภชนศาสตรสาธารณสุข
2(1-2-3)
รวม 19 หนวยกิต

รหัสวิชา
4072701
4073218
4073307
4073615
4073536
4073903
4113105

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การสงเสริมสุขภาพชุมชน
อนามัยสิ่งแวดลอม
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
การบริหารงานสาธารณสุข
การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องตน
โครงการวิจัยในงานสาธารณสุข
สถิติเพื่อการวิจัย
รวม

รหัสวิชา
4073220
4073701
4073631
4073904
4073702
4074401
4074402

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน และเพศศึกษา
การวางแผนกลยุทธในงานสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
การพัฒนาอนามัยชุมชน
ระบาดวิทยา
การปองกันและการควบคุมโรคในงานสาธารณสุข
รวม
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาพื้นฐาน

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
19 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
17 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาพื้นฐาน

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาบังคับ
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ

รหัสวิชา
4073201
4074603
4074816
4074817
4074819
4074910
4113310

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การจัดการสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
ระบบสารสนเทศสุขภาพ
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5)
วิชาบังคับ
การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน
3(2-2-5)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
ชีวสถิติสาธารณสุข
3(2-2-5)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
รวม 19 หนวย
กิต
หมายเหตุ ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชาได

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4074815 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร
สรุป

น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
5(450)
วิชาเฉพาะ (บังคับ)
รวม 5 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
(3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
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140 หนวยกิต
30 หนวยกิต
104 หนวยกิต
30 หนวยกิต
30 หนวยกิต
44 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ย นภาษาไทย การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความการเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตั ว เองและองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ า เสนองาน การอ านเอกสาร
การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟ ง การพู ดภาษาจีน ในการทํ างาน การขอขอมูล การสนทนทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese, listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing
1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวัน และการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น และการใช ภ าษาญี่ ปุ น ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500144

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต การทั ก ทายและ
การสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจั น
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทั ก ษะการฟ งเพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาว
ในสถานการณตางๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า
ในสถานการณตางๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500147

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของการสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies

1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite : 1500148 Basic Vietnamese
ทั ก ษะการฟ งเพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น การใชภ าษาเวีย ดนาม
ในสถานการณตางๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations,
sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different
situations and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
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(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เ คราะห การแสดงทั ศ นะ
ตอการเมื องและการปกครองของไทย เหตุ การณ ทางประวั ติศาสตร การเปลี่ย นแปลงทางการเมื อง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้งอิทธิพลการกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แห งเอเชี ย ตั น ออกเฉี ย งใต ห รื อ อาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น ประชาคมการเมื อ งและมั่ น คงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประชาคม สั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ข อ มู ล พื้ น ฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคู
เจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกั บ สั งคมโลกในช ว งเวลาต างๆ ตั้ งแต ก อ นสมั ย ใหม ก อ นถึ งป จ จุ บั น บทบาทของไทยในบริ บ ท
ระดับสากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่งคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อกรพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ งและพาณิ ชย กฎหมายอาญา การดําเนิน กระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบู รณาการการ
ใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily in daily life, fundamental rights
and freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction
to civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบันหลักจริยธรรม
เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethics, ethical problems in the current
society, ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on
the philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer
mindedness and public consciousness
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รหัสวิชา
2500115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด อุ ด มการณ หลั ก การ วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสา
เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น รู ป แบบ แนวทาง กระบวนการ สร า งงานจิ ต อาสาเพื่ อ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดาน
จิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน หรือเปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
2500116

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณ คาของสุน ทรียภาพด านทัศนศิลป ดุริยางคศิล ป นาฏศิลป และ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสํ าคัญ ของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคป ระกอบและป จจัยของพฤติกรรม
มนุ ษ ย ธ รรมชาติ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย การรู จั ก ตนเองและผู อื่ น การปรั บ ตั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การพัฒ นาตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง
มีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self-development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
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รหัสวิชา
2500118

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบ คนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสื บ ค น ฐานข อ มู ล ออนไลน การเขี ย นรายงานทางวิ ช าการ
การเขียนอางอิง และบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definition and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติ ความเป น มาของอาณาจักรทวารดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือ ง
การปกครอง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร อ งรอยของทวารดี ใ นภู มิ ภ าคต า งๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจน ความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด ความคิ ดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life

33

รหัสวิชา
400125

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภท
และประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาท
ของการเป น ผู เ ล น และผู ดู กี ฬ าที่ ดี การส ง เสริ ม สมรรถภาพทางกายและการสร า งเสริ ม สุ ข นิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ดานการประมวลผลคํ า ดานตารางคํานวณ ดานการนํ าเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชงานคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั ง งาน ภาวะโลกร อ น ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
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รหัสวิชา
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพ ด า นร า งกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุ น ไพร
อนามัย สวนบุคคลและสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ทั ก ษะ ส ว นบุ ค คล และทั ก ษะการเชื่ อ มโยงระหว างตนเองและผู อื่ น ให ดํ า รงชี วิ ต อยู อ ย างเป น สุ ข
หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health, fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand

4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต า งประเทศ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน การบริ ห ารจั ด การกองทุ น และสิ ท ธิ ข องประชาชนตาม
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
(6 -0 -3 ) 3
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละการคํานวณอัตรากาวหนา
ที่ ใช ในการชํ า ระค า ไฟฟ าและน้ํ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ า ระ และคณิ ต ศาสตร
ประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of progressive ate electricity and
water, electricity and water, interest, installment systems and actuarial science
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
)1 (กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4011504
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Physics in Daily Life
เครื่องวัดปริมาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน การใชคลื่นเสียง คลื่นแสงและ
รังสี เครื่องกลอยางงายในชีวิตประจําวัน
4021115

เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ทฤษฎี และปฏิบั ติการ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พั นธะเคมี ปริมาณสารสัมพั นธ
สมดุลเคมี กรดเบส สถานะของสาร แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และไฟฟาเคมี
4022511

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
แนวคิ ด และหลั ก การทางชี ว เคมี โครงสร างและสมบั ติ ข องชี ว โมเลกุ ล หน า ที่ ข อง
ชี ว โมเลกุ ล การทํ า งานของเอนไซม การเมแทบอลิ ซึ ม ของสารอาหาร การสั ง เคราะห โ ปรตี น
คาร โ บไฮเดรต ไขมั น ฮอร โ มน และกรดนิ ว คลี อิ ก ของเหลวในร างกาย การควบคุ ม กระบวนการ
เมแทบอลิซึมในภาวะเจ็บปวย การควบคุมปฏิกิริยาตางๆภายในเซลล และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
4031107

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Biology
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก าร สารประกอบเคมี ในสิ่ งมี ชี วิ ต เซลล เนื้ อ เยื่ อ การสื บ พั น ธุ
การเจริญเติบโต ระบบในสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและ
สภาวะแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
4032602

จุลชีววิทยา
2(1-2-3)
Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 4033107 ชีววิทยาพื้นฐาน
Pre-requisite: 4033107 Biology
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา การเปรี ย บเที ย บโพรคาริ โ อต ยู ค าริ โ อต
การจํ า แนกประเภท สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา การเติ บ โต การสื บ พั น ธุ การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย
ความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดินและอากาศ การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน
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รหัสวิชา
4072105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กายวิภาคศาสตร
3(2-2-5)
Anatomy
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางกายวิ ภาคศาสตร ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของวิชา
กายวิภาคศาสตร ความรูพื้นฐานและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรของเซลลวิทยา เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
ยึ ด ต อ ระบบโครงร า ง ระบบกล า มเนื้ อ ระบบประสาท ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และน้ํ า เหลื อ ง
ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบสืบ พั นธุ การปฎิ ส นธิและการพัฒ นาตัวออน ระบบต อมไรทอ
ระบบขับถายปสสาวะ
4072106

สรีรวิทยา
3(2-2-5)
Physiology
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางสรี ร วิ ท ยาศึ ก ษา หน า ที่ ก ารทํ า งานและการเชื่ อ มโยง
ประสานงานของระบบ เซลลวิทยา ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท การไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง
ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบขับถายปสสาวะ และการควบคุมอุณหภูมิรางกาย
4071602

การสาธารณสุขเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Public Health
ประวัติ และความสําคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ระบบ
สาธารณสุขในประเทศไทยและตางประเทศ นวัตกรรมสาธารณสุข แผนพั ฒ นาสาธารณสุขแหงชาติ
การปฏิรปู ระบบสุขภาพ และการสาธารณสุขมูลฐาน
4072801

โภชนศาสตรสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health Nutrition
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางโภชนศาสตรสาธารณสุข ความหมาย และความสําคัญของ
โภชนาการตอสุขภาพ ความสัมพันธระหวางงานโภชนาการกับการสาธารณสุข อาหารและสารอาหารที่
จําเปนสําหรับชีวิตมนุษยในวัยตางๆ ความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของคนไทย ปญหาโภชนาการ สาเหตุและผลกระทบตอสุขภาพอนามัย โภชนบําบัด การประเมินภาวะ
โภชนาการในชุมชน การเฝาระวังทางโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแหงชาติ
4091401

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ งของฟ ง ก ชั น อนุ พั น ธ ข องฟ งก ชั น พี ช คณิ ต ฟ ง ก ชั น อดิ ศั ย
การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล
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รหัสวิชา
4113105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistical for Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจัย และสถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลการ
นําเสนอขอมูลเบื้องตน การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะห ความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจง
ความนาจะเปนแบบตางๆ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง และการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
(2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4072320
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Occupational Health and Safety
ความเป น มาและขอบเขตของงาน อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย สิ่ งแวดล อ ม
สภาพแวดลอมในการทํ างานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิ ดจากการทํ างาน การตระหนักถึ ง
ปญหาในการทํางาน การควบคุมและปองกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนวยงาน องคกร
มาตรฐานกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ หลักการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพ
ของผูประกอบอาชีพ
4072509

การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
First Aid and Fundamental Nursing
ทฤษฎี และปฏิ บั ติ การทางการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้ น ฐาน ความหมาย
ความสําคัญของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล หลักการปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข เทคนิคปราศจากเชื้อ เทคนิคการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผูปวย และการเคลื่อนยายผูปวย
4073218

อนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Health
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางอนามัยสิ่งแวดลอม ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของ
การอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม หลั ก การ และวิ ธี ก ารในการจั ด สุ ข าภิ บ าลที่ พั ก อาศั ย และอาคารสถานที่
การสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การควบคุมเหตุรําคาญ มลพิษสิ่งแวดลอม
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน การศึกษาดูงาน

38

รหัสวิชา
4073307

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Health Education and Behavior Science
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร แนวคิดและทฤษฎีทางดาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การสื่อสาร การมีสวนรวมของชุมชนการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
การวางแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การชี้นําและการ
ใหคําปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ
4073615

การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Administration
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ย วกั บ การบริห าร หลั ก การ และกระบวนการบริห ารงาน
สาธารณสุข ทฤษฎีการบริหาร การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การวางแผนและนโยบายดานสุขภาพ
การบริหารหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล ภาวะผูนํา การบริหาร
จัดการงบประมาณ การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและหนวยงานทางสาธารณสุข การสาธารณสุข
ระหวางประเทศ การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
4074401

ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
ทฤษฎี และปฏิ บั ติ การทางดานระบาดวิท ยา แนวคิด พื้น ฐาน ความหมาย ขอบเขต
จุด มุ งหมาย และประโยชน ของวิ ทยาการระบาด นิ เวศวิท ยาของมนุษ ย ธรรมชาติ ของการเกิด โรค
หลั ก การควบคุ ม และป อ งกั น โรค การวั ด ทางระบาดวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยา รู ป แบบการศึ ก ษาทาง
ระบาดวิทยา การกระจายของโรค การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค
4074402

การปองกันและการควบคุมโรคในงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
Prevention and Disease Control in Public Health
แนวคิดและหลักการการปองกันโรคและการควบคุมโรค การเกิดโรค โรคติดเชื้อ และ
โรคไรเชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเฝาระวัง การปองกันและ
การควบคุมโรค ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
4074816

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
Laws and Professional Ethics in Public Health
แนวคิด หลักการ และองคประกอบของกฎหมายสาธารณสุข มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข องในการประกอบวิ ชาชีพ กฎหมายดานสิ่งแวดลอม กฎหมายดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภั ย กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการและการปกครองที่ เกี่ ย วข อ ง และการประยุ ก ต
ใชกฎหมายเพื่อแกปญหาสาธารณสุข
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รหัสวิชา
4074817

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร
3(2-2-5)
Pre-practicum for Professional Internship in Public Health
การฝกปฏิบัติในการเตรียมและสํารวจชุมชน การวิเคราะหสถานการณและการวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การวางแผนโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน
การติดตามและการประเมินผล
4113310

ชีวสถิติสาธารณสุข
3(2-2-5)
Biostatistics for Health
ทฤษฎี และปฏิบัติการทางชีวสถิติสาธารณสุข ความสําคัญ และหลักการทางชีวสถิติ
ขอมูลสถิติ การวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติชีพ หลักการเบื้องตนของความนาจะเปนและการแจกแจง
ขอมูล สถิติอางอิง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ
และการทดสอบไคสแควรที่ใชในงานวิจัยดานสาธารณสุข
(3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
(3.1) กลุมวิชาการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน ควบคุมโรค
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4072701
การสงเสริมสุขภาพชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Promotion
การสงเสริมการเรียนรูการใหคําแนะนําและปรึกษาดานสุขภาพการเสริมพลังอํานาจ
ดานสุขภาพการสรางกลุมและเครือขายในชุมชนการสงเสริมสุขภาพตอบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดย
การผสมผสานตอเนื่องและเชื่อมโยงเปนองครวม
4072702

สุขภาพจิตชุมชน
3(3-0-6)
Community Mental Health
แนวคิ ด ทางสุ ข ภาพจิ ต การวางรากฐานและพั ฒ นาการของสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
พั ฒ นาการทางด า นอารมณ จิ ต ใจ และสั งคม การดู แ ล การป อ งกั น และส งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน
การใหบริการงานสุขภาพจิตในผสมผสานกับงานบริการชุมชน
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(3.2) กลุมวิชาการตรวจประเมินสุขภาวะ และการบําบัดโรคเบื้องตน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4072324
เภสัชวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Pharmacology
หลักพื้น ฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใชยา หลักการใชยา การคํานวณทาง
เภสัชกรรม การแบงกลุมยา กลไกการออกฤทธิ์ที่สําคัญ สรรพคุณ วิธีใช ขนาดที่ใช อาการขางเคียงและ
ข อ ห า มใช ข องยา ภ ายใต ข อบเขตที่ ก ระทรวงสาธารณ สุ ข กํ า หนด บั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ
ยาสามัญประจําบาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช สมุนไพร การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
4073701

อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน และเพศศึกษา
2(1-2-3)
Family Health School Health and Sex Education
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางอนามั ย ครอบครั ว อนามั ย โรงเรี ย น และเพศศึ ก ษา
ความหมาย ขอบเขต และความสํ า คั ญ ของงานอนามั ย ครอบครั ว อนามั ย โรงเรี ย น และเพศศึ กษา
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว การวางแผนครอบครัว การตรวจครรภ การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ
การคลอด การดูแลมารดา และทารก การสรางภูมิคุมกัน และการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว
ครอบครั ว สั ม พั น ธ การบั น ทึ กสุ ขภาพนั กเรีย น การสอนสุข ศึก ษาในโรงเรีย น การใช ก ระบวนการ
พยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน
4073536

การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Diseases Examination Assessment and Therapy
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางการตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องตน วิธีการซักประวัติ
และการตรวจรางกาย การประเมินผูปวย หลักการวินิจฉัย แยกโรคจากกลุมอาการ อาการแสดงที่สําคัญ
ของโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ การใหยาเพื่อรักษา อาการเบื้ องตน การจําแนกผูปวยตามกลุมอาการ
การส ง ต อ ผู ป ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น การพยาบาลในผู ป ว ยในภาวะวิ ก ฤต การฟ น ฟู ผู ป ว ยภายหลั ง
การเจ็บป วยทั้งดานรางกาย และจิตใจ การให คําปรึกษา เพื่ อใหผู ปวยกลับ สูสภาพปกติโดยเร็วที่สุ ด
หรือจํากัดความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจ็บปวย
(3.3) กลุมวิชาการวิเคราะห และประเมินผลกระทบทางสุขภาพชุมชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4074819
การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน
3(2-2-5)
Community Health Systems Management
ความหมายของระบบสุขภาพ การวางแผนงาน การจัดองคการ การจัดบุคลากรการ
อํ า นวยการ การนิ เทศงาน การควบคุ ม การวิ เคราะห ป ญ หาการจั ด การระบบสุ ข ภาพเบื้ อ งต น
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ทฤษฎีการจัดการ การปฏิรูปและการ
จัดการระบบสุขภาพ การประยุกตใชในชุมชน
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รหัสวิชา
4073220

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3(2-2-5)
Environmental and Health Impact Assessment
หลักการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
แนวคิดเบื้องตนและขั้นตอนในการจัดทารายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การศึกษา
สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
หลั กการเบื้ องต น ในการกํ าหนดมาตรการป อ งกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ ม การติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม การมี ส ว นรวมของชุ ม ชนต อ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม
มาตรฐาน เกณฑและดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
(3.4) กลุมวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4073201
การจัดการสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
Environmental Management
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางการจั ด การสิ่ งแวดล อ ม ศึ ก ษาหลั ก การวิ เคราะห และ
การจั ด ระบบสิ่ งแวดล อ ม สํ า รวจ รวบรวมข อ มู ล และศึ ก ษาผลกระทบเพื่ อ การวางแผนแก ป ญ หา
สิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการจัดการและพัฒนาแบบยั่งยืน
4073631

การวางแผนกลยุทธในงานสาธารณสุข
2(2-0-4)
Public Health Strategic Planning
แนวคิดการวางแผนกลยุทธในงานสาธารณสุข การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภาวะคุกความ แผนผังตนไม แนวคิดการบริหารแบบการประเมินแบบสมดุล การกําหนดกลยุทธ
ในงานสาธารณสุข ตัววัดความสําเร็จแบบสมดุล ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ความสามารถหลัก คานิยมรวม

4073702

การพัฒนาอนามัยชุมชน
2(1-2-3)
Community Health Development
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางการพั ฒ นาอนามั ย ชุ ม ชน ความหมาย ชนิ ด ลั ก ษณะ
และองคประกอบของอนามัยชุมชน วิถีชุมชน การเตรียมชุมชน การสํารวจ การทําแผนที่ การวินิจฉัย
ชุ ม ชน การวางแผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ แก ป ญ หาสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน การควบคุ ม กํ า กั บ งาน
การประเมินผลและการสรุปรายงาน
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(3.5) กลุมวิชาการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4074603
ระบบสารสนเทศสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Information System for Health
เครื อ ข า ยสุ ข ภาพภาคประชาชน การประสานงาน การมี ร ะบบเครื อ ข า ยและ
การบริ ห ารจั ดการเครือ ข า ย การประชาสั มพั น ธ และการสื่ อสาร การมี สว นรว ม กับ ภาคีเครือ ขาย
ในการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอม ระบบ การสื่อสารของเครือขาย ความรูและความเขาใจใน
เรื่องการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข และการจัดการสุขภาพของครอบครัว
และชุมชน
4071105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
English for Communication in Public Health
การฟ ง การสนทนา การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การสื่ อ สารในงานสาธารณสุ ข
และการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
4071106

ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข
3(3-0-6)
English for Public Health
การอาน การวิเคราะหเนื้อหา การสรุปใจความสําคัญจากตําราวารสารและบทความ
วิช าการต างประเทศ การเขี ย นรายงานวิช าการและผลการปฏิ บั ติงาน การนํ าเสนอ การอภิ ป ราย
เอกสารทางวิชาการดานสาธารณสุข คําศัพททางการแพทยและสาธารณสุขเบื้องตน
(3.6) กลุมวิชาการวิจัยทางดานสาธารณสุขชุมชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4073903
โครงการวิจัยในงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
Reseach Project in Public Health
ทฤษฎี และปฏิบั ติการทางป ญหาพิเศษและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ศึกษาป ญหา
ในขอบเขตวิช าชีพสาธารณสุ ข และนวัตกรรมทางสาธารณสุ ข ตามความสนใจ และความถนัดของ
ผูเรียนภายใตการควบคุม และแนะนําของอาจารย
4073904

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
Research Methodology in Public Health
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจัย การสรางเครื่องมือ
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย นโครงร า งการวิ จั ย การเขี ย นรายงาน และ
การนําผลการวิจัยไปใช
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รหัสวิชา
4074910

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
Seminar on Public Health
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางสั ม มนาสาธารณสุ ข ศึ ก ษาค น คว า ทํ า รายงานนํ าเสนอ
และอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยใชกระบวนการสัมมนา
(3.7) การฝกปฏิบัติทางดานสาธารณสุขชุมชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4074818
การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร
5(450)
Professional Internship in Public Health
ฝกปฏิบัติงาน ดําเนินการ ใหบริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวนการแกปญหา
สาธารณสุขในชุมชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํารายวิชา ที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระการสอนเฉลี่ย
ชื่อ – นามสกุล
ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา
ลําดับ เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
2559 2560 2561 2562 2563
1

อาจารยอุกฤษฏ
อําไพพันธุ

2

อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ

3

อาจารยธนัชพร
มุลิกะบุตร

อาจารย ส.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.บ.(สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาโภชนวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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