รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
Bachelor of Science Program in Health Promotion

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Promotion)
ชื่อยอ
วท.บ. (การสงเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Promotion)
๓. วิชาเอก

- ไมมี -

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา ๑๓๑ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยจะเริ�มใช้ หลักสูตรนี� ในภาคการศึกษาที� ๑ ของปี การศึกษา ๒๕๕๕
๕.๒ ภาษาที่ใช
ภาษาไทยเปนหลัก
๕.๓ การรับเขาศึกษา
รับทัง้ นิสิตไทย และนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

-๑หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
- เปดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕
- คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔ วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
- คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา ๒๕๕๗
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการงานสุขภาพ และการสงเสริม
สุขภาพในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ นักสงเสริมสุขภาพ และตําแหนงอื่นที่
เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพในหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2. ศูนยบริการสาธารณสุข
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. องคการบริหารสวนตําบล
6. เทศบาล
7. ศูนยสงเสริมสุขภาพ
8. โรงพยาบาลของรัฐ
9. โรงพยาบาลเอกชน
10. สถานประกอบการที่ดําเนินการดานสุขภาพ

-๒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
อาจารยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

ชื่อ –นามสกุล
ลําดับ

๑

อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน
ไวพจน

๒ อาจารย์ ดร.ปะการัง ศรีมี

๓

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ� อยู่ยง
สะถิต

๔

อาจารย์ ดร.อภิสรา โสม
ทัศน

๕

อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตร
สกุล

ภาระสอน
(ชัว� โมง/สัปดาห์)
คุณวุฒิ
สถาบันการศึกษา, ปที่จบ
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
๑๐
อาจารย ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล,
๑๐
๒๕๔๙
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
วท.ม. (สรีรวิทยา)
๒๕๓๗
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาจารย วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
๑๐
๑๐
สุรนารี ,๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วท.บ. (อนามัยสิ�งแวดล้ อม)
สุรนารี ,๒๕๕๒

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
๒๕๕๕
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๗
อาจารย ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยพระจอมวท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เกลาธนบุรี, ๒๕๔๑
สถาบันเทคโนโลยี
วท.บ. (การจัดการทรัพยากร
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
และสิ่งแวดลอม)
ลาดกระบัง,
๒๕๓๗
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมี)
๒๕๕๑
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ชีวเคมี)
๒๕๕๖

อาจารย วท.ด. (สหสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์)
วท.ม. (สหสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์)
วท.บ. (ชีววิทยา)

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

-๓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาด วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๘ (ภาคผนวก ก)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๓๑ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ แบงเปน ๓ หมวดวิชา
ที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
๓๐ หนวยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๙๕ หนวยกิต
๒.๑ กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
๑๖ หนวยกิต
๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะสาขา
๗๙ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต

-๔หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๑.๔ แผนการศึกษา

รหัสวิชา

ปที่ ๑ ภาคการเรียนที่ ๑
ชื่อวิชา

หนวยกิต รหัสวิชา

ปที่ ๑ ภาคการเรียนที่ ๒
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ฟส ๑๐๐ ฟสิกสทั่วไป

๓(๒-๒-๕)

มศว ๑๑๑
มศว ๑๔๕
มศว ๑๒๑

๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๒-๑)
๓(๒-๒-๕)

สภ ๑๒๑
สภ ๑๒๒
สภ ๑๓๑

๓(๓-๐-๖) มศว ๑๒๒ ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร๒
(หรือ มศว ๑๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ ๒)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕) คม ๑๐๑ เคมีพื้นฐาน
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
๓(๒-๒-๕) คม ๑๙๑ ปฏิบัติการเคมีพ้นื ฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ๑ ๓(๒-๒-๕) มศว ๑๔๑ ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
(หรือ มศว ๑๒๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ ๑)
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓) มศว ๑๕๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม
๒(๑-๒-๓) สภ ๑๑๑ ระบบรางกายมนุษย
สุขภาพกับสิ่งแวดลอม
๒(๒-๐-๔) สภ ๑๔๑ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
รวมหนวยกิต
๑๘
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา

ปที่ ๒ ภาคการเรียนที่ ๑
ชื่อวิชา

มศว ๒๕๒
สภ ๒๑๑
สภ ๒๑๒
สภ ๒๒๑

สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ

หนวยกิต รหัสวิชา
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

ปที่ ๒ ภาคการเรียนที่ ๒
ชื่อวิชา

มศว ๒๕๑
สภ ๒๒๓
สภ ๒๒๔
สภ ๒๒๕

มนุษยกับสังคม
การสงเสริมสุขภาพตามวัย
การปองกันและควบคุมโรค
การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน
สภ ๒๒๒ การสงเสริมสุขภาพจิต
๓(๒-๒-๕) สภ ๒๒๖ โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สภ ๒๓๑ พฤติกรรมทางสุขภาพ
๒(๒-๐-๔) สภ ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ ๒
สภ ๒๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ ๑ ๓(๑-๔-๔)
วิชาเลือกเสรี ๑
รวมหนวยกิต
๒๐
รวมหนวยกิต

-๕หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๑๘

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๒(๑-๒-๓)
๑๙

รหัสวิชา

ปที่ ๓ ภาคการเรียนที่ ๑
ชื่อวิชา

หนวยกิต รหัสวิชา

มศว ๓๖๖ จิตวิทยาสังคม
สภ ๓๒๑ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ

๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)

สภ ๓๓๑ สังคมวิทยาสุขภาพ
สภ ๓๓๒ เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ
สภ ๓๓๔ นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข
สภ ๓๔๒ การจัดการงานสุขภาพ
วิชาเลือกเสรี ๒
รวมหนวยกิต

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

รหัสวิชา

ปที่ ๔ ภาคการเรียนที่ ๑
ชื่อวิชา

สภ ๔๒๑ การสรางเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ
สภ ๔๔๑ การชี้แนะดานสุขภาพ
สภ ๔๔๓ เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ
สภ ๔๕๒ ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ๑
วิชาเลือกเสรี ๓
รวมหนวยกิต

ปที่ ๓ ภาคการเรียนที่ ๒
ชื่อวิชา

มศว ๓๕๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
สภ ๓๒๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ
สภ ๓๓๓ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
สภ ๓๔๑ ทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

๒(๒-๐-๔) สภ ๓๔๓ การตลาดสังคม
๓(๒-๒-๕) สภ ๓๕๑ ระบาดวิทยา
๒(๑-๒-๓) สภ ๓๕๒ ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๘
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๒(๐-๔-๒)

รหัสวิชา

ปที่ ๔ ภาคการเรียนที่ ๒
ชื่อวิชา

สภ ๔๒๒ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะ

๒(๑-๒-๓) สภ ๔๓๑ จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓) สภ ๔๔๒ การจัดการความรูดานสุขภาพ
๒(๐-๑๔-๐) สภ ๔๕๑ การวิจัยดานสุขภาพ
๒(๑-๒-๓) สภ ๔๕๓ ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ๒
๑๐
รวมหนวยกิต

-๖หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๑๘

หนวยกิต
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๐-๑๔-๐)
๑๐

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
๑.๑. กลุมวิชาภาษา
มศว ๑๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุ ป ความ ย อ ความ ขยายความ และการสั ง เคราะห ค วามคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สาร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ภ าษา
เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว ๑๑๒
SWU 112

วรรณกรรมไทยปริทรรศน
๓(๒-๒-๕)
Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยใน
งานวรรณกรรม ทั้ ง นี้ โ ดยเลื อ กศึ ก ษาจากวรรณกรรมในอดี ต ร ว มสมั ย ร อ ยแก ว หรื อ ร อ ยกรองด ว ย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว ๑๒๑
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ๑
๓(๒-๒-๕)
English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ
ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ
และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ๒
๓(๒-๒-๕)
English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝก
ทั ก ษะภาษาด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ด ว ยสื่ อ กระบวนการเรี ย นรู และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
หลากหลาย สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสรางความรวมมือ
ในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
มศว ๑๒๒
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ๑
๓(๒-๒-๕)
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เรียนรู ภ าษาอังกฤษ ในฐานะที่เป น ภาษานานาชาติ เพื่ อพัฒนาความสามารถทางดา นภาษาผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนําความรูและกระบวนการเรียนรู
ภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปน
สวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว ๑๒๓
SWU ๑๒๓

-๗หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๑๒๔
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ๒
๓(๒-๒-๕)
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ
ขอมูลและความคิด สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและ
นอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนา
ตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว ๑๓๑
SWU 131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๑
๓(๒-๒-๕)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอก
หองเรียน เพื่อเปนพื้นฐาน ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว ๑๓๒
SWU 132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๒
๓(๒-๒-๕)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว ๑๓๑
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๑ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว ๑๓๓
SWU 133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ๑
๓(๒-๒-๕)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและ
นอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐาน ในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว ๑๓๔
SWU 134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ๒
๓(๒-๒-๕)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว ๑๓๓
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ๑
เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น

-๘หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๑๔๒
SWU 142

วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
๓(๒-๒-๕)
Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญ
ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต อ สิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ ปลู ก ฝ ง ให ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน
มศว ๑๔๓
SWU 143

พลังงานทางเลือก
๓(๒-๒-๕)
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ
เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการใชพลังงานทางเลือก
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความ
ยั่งยืนของชุมชนมากกว า เป าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยา งเดียว การสรา งภูมิคุ มกัน ใหเกิด ขึ้นในระบบ
พลังงาน การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยี ในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนิน
ชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว ๑๔๔
SWU 144

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓(๒-๒-๕)
Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร กั บ การใช เ หตุ ผ ล ความรู ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
มศว ๑๔๕
SWU 145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
๓(๒-๒-๕)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับ
วิถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม
มศว ๓๔๑
SWU 341

วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
๓(๒-๒-๕)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฎของ นิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกสควอนตั้ม
ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแทของจิต

-๙หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๓ กลุมวิชาศิลปศาสตร
มศว ๑๕๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
๓(๒-๒-๕)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุณคา ของวิชาศึก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ทางดา นมนุษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร
วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการสื่อสาร การแสวงหาความรู การ
พัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว ๒๕๑
SWU 251

มนุษยกับสังคม
๓(๒-๒-๕)
Man and Society
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียน
มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม มีความรับผิดชอบ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย
มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและ
บทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

มศว ๒๕๒
SWU 252

สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
๓(๒-๒-๕)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอ
การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะการแสดง ดนตรี
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนน
กระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
มศว ๓๕๑
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๒-๒-๕)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มี
วินัย รูกาลเทศะทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย
มศว ๓๕๒
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
๓(๒-๒-๕)
Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญา ปรั ช ญาในเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ ง กระแสตะวั น ออกและตะวั น ตก
พั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ปรั ช ญาที่ เ ป น กระบวนการคิ ด ที่ สั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต สั ง คม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม

- ๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๓๕๓
SWU 353

มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
๓(๒-๒-๕)
Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบทที่เกี่ยวของ ดวย
สื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

มศว ๓๕๔
SWU 354

มนุษยกับสันติภาพ
๓(๒-๒-๕)
Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและ
การปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณที่เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว ๓๕๕
SWU 355

พุทธธรรม
๓(๒-๒-๕)
Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐาน พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทางไปสูการดําเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว ๓๕๖
SWU 356

วรรณกรรมและพลังทางปญญา
๓(๒-๒-๕)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวยพัฒนาการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัย และอุดมการณ

มศว ๓๕๗
SWU 357

ศิลปะและความคิดสรางสรรค
๓(๒-๒-๕)
Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ
สุน ทรี ย ะในงานศิ ล ปะนานาประเภท ในบริ บ ทวั ฒ นธรรมที่ หลากหลาย อั น จะนํ า ไปสู ก ารสร า งสรรค ใ น
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว ๓๕๘
SWU 358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
๓(๒-๒-๕)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบท
ของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
- ๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๓๖๑
SWU 361

ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
๓(๒-๒-๕)
History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิด ของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตรการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว ๓๖๒
SWU 362

มนุษยกับอารยธรรม
๓(๒-๒-๕)
Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึง
ปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ ซึ่งมีผลตอสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว ๓๖๓
SWU 353

มนุษยกับการเมือง การปกครองและกฎหมาย
๓(๒-๒-๕)
Man, Politics, Government and Law
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่
ใชอํานาจการปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว ๓๖๔
SWU 364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน
๓(๒-๒-๕)
Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิ จ โลกในป จ จุ บั น และแนวโน ม ในอนาคตที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตลอดจนบทบาท
และความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว ๓๖๕
SWU 365

หลักการจัดการสมัยใหม
๓(๒-๒-๕)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม
การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมที่กาวหนาและสันติสุข

- ๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๓๖๖
SWU 366

จิตวิทยาสังคม
๓(๒-๒-๕)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆ
ทางสั ง คมที่ ทํ า ให เ กิด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย โครงสร า งทางสั ง คม กระบวนการตา งๆ
ทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและบทบาท
ทางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
มศว ๓๖๗
SWU 367

กฎหมายทั่วไป
๓(๒-๒-๕)
Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที่
จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย
มศว ๓๗๑
SWU 371

ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓(๒-๒-๕)
Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตางๆ
การจั ด การภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ชุ ม ชนซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว ๓๗๒
SWU 372

ภูมิปญญาทองถิ่น
๓(๒-๒-๕)
Local Wisdom
ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรี ยนรู การพั ฒ นาดวยการกระทํ า และปฏิสัมพั น ธใ นชุ มชน ภู มิป ญ ญาในการดํารงชี วิ ต ร ว มกับ ผูอื่ น
ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหาคุณคาและตัวตนในความเปน
มนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว ๓๗๓
SWU 373

ภูมิลักษณชุมชน
๓(๒-๒-๕)
Man and Community
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติ
พันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย

- ๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มศว ๓๗๔
SWU 374

สัมมาชีพเพื่อชุมชน
๓(๒-๒-๕)
Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก
และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดลอม สันติสุข คุณ
ความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว ๓๗๕
SWU 375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
๓(๒-๒-๕)
Good Governance in Community Management
ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จัดการบนความ ถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมีสวนรวม การ
รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๙๕ หนวยกิต
๒.๑ กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
๑๖ หนวยกิต
คม ๑๐๑
เคมีพื้นฐาน
๓(๓-๐-๖)
CH 101
Principles of Chemistry
พันธะเคมี ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน
และสารประกอบโคออรดิเนชัน อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี เคมี ไฟฟา เคมีอุตสาหกรรม และ
เคมีนิวเคลียร
คม ๑๙๑
CH 191

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
๑(๐-๒-๑)
Principles of Chemistry Laboratory
การทดลองที่ ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช า คม ๑๐๑ โดยเน น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ

รับผิดชอบ
ฟส ๑๐๐
PY 100

ฟสิกสทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
General Physics
กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความ
รอนและอุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟาสนามแมเหล็กและอันตร
กิริยา ทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร

- ๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๑๑๑
HP 111

ระบบรางกายมนุษย
๓(๒-๒-๕)
Human Body System
ศึ ก ษาภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ โครงสรา งและการทํ า งานของระบบต า งๆ การจั ด
โครงสรางและกลไกพื้นฐานในการควบคุมการทํางานของรางกายมนุษย ความสัมพันธของสวนตางๆ ใน
รางกาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางานของแตละระบบ

สภ ๒๑๑
HP 211

พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Pathophysiology for Health Promotion
ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่พบไดบอยในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเกิดโรค ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค องคประกอบของระบบภูมิคุมกันในรางกาย
และการตอบสนองเมื่อเกิดโรค การเกิดโรคมะเร็งและโรคภูมิคุมกันบกพรอง การประเมินภาวะเสี่ยงและ
การปองกันการเกิดโรค อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
สภ ๒๑๒
HP 212

ชีวเคมีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Biochemistry for Health Promotion
ศึกษาการทํางานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หนาที่ทางชีวเคมี ลักษณะ โครงสราง
ของสารชีวโมเลกุล คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด เอนไซม และกรดนิวคลีอิกในขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
ชี วเคมีใ นรา งกาย ของสารชี วโมเลกุลดั งกลา ว และฝก ปฏิบัติก ารวิ เ คราะห ส ารชีว โมเลกุล ในขั้ น พื้น ฐาน
สัมมนารายงานการวิจัยดานสุขภาพและประยุกตความรูดานชีวเคมีกับงานสงเสริมสุขภาพ

๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะสาขา
๗๙ หนวยกิต
๒(๑-๒-๓)
สภ ๑๒๑
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ
HP 121
Concepts of Health Promotion
ศึกษาแนวคิด ภาพรวม หลักการ ตลอดจนแนวทางและรูปแบบวิธีการสงเสริมสุขภาพใน
ปจจุบัน
สภ ๑๒๒
HP 122

การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม
๒(๑-๒-๓)
Alternative Medicine and Complementary Medicine
ศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพโดยอาศัยองคความรูที่นอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบัน
การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยแผนไทย ที่มีการผสมผสานระหวาง ความรู ความคิด และความเชื่อ
ซึ่งไดรับการยอมรับในตางประเทศ การสัมมนาวิเคราะหองคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับรางกาย จิตใจและจิต
วิญญาณเพื่อสรางสุขภาวะ ตลอดจนแนวทางการนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย

- ๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๑๓๑
HP 131

สุขภาพกับสิ่งแวดลอม
๒(๒-๐-๔)
Health and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในดานของสุขภาพ ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ผลกระทบดานสุขภาพอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งในสวนที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสวนที่มนุษยสรางขึ้น บทบาทของบุคคล ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
อนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอม
สภ ๑๔๑
HP 141

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Multimedia for Health Promotion
ศึกษาวิธีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการนําเสนอขอมูลทางสุขภาพ รวมถึงสรางแฟม
ความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (interactive) การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสรางภาพประกอบการนําเสนอ
การเลือกใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสื่อสารเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เพื่อสื่อสารอยางเหมาะสมตอกลุมเปาหมายตามสถานการณที่กําหนด
สภ ๒๒๑
HP 221

การสงเสริมสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health Promotion
ศึก ษาความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี สุ ข ภาพ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพ พั ฒ นาการของ
นโยบาย ยุทธศาสตร ปฏิบัติการและสัมมนาการสงเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติและบริบทของประเทศไทย
การดํา เนิ น งานดา นการส งเสริมสุ ข ภาพในชุมชน โรงเรี ยนสงเสริ มสุ ข ภาพ โรงพยาบาลสง เสริมสุ ขภาพ
การสงเสริมสุขภาพในภาคเอกชน และบทบาทของสื่อมวลชนในการสงเสริมสุขภาพ
สภ ๒๒๒
HP 222

การสงเสริมสุขภาพจิต
๓(๒-๒-๕)
Mental Health Promotion
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ องคประกอบที่
มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การวางรากฐานและพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ การประเมินภาวะสุขภาพจิต สัมมนาและฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพจิตในวัยตางๆ
การกําหนดกิจกรรมดานสุขภาพจิต รวมกับแนวคิดของการสงเสริมสุขภาพ
สภ ๒๒๓
HP 223

การสงเสริมสุขภาพตามวัย
๓(๒-๒-๕)
Health Promotion for All Age Groups
ศึกษาพัฒนาการของมนุษยในแตละวัย ภาวะสุขภาพ ปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ หลักการ
แนวทาง และวิธีการในการสงเสริมสุขภาพและธํารงไวซึ่งสุขภาพที่เหมาะสมในแตละวัย และสัมมนาการ
วางแผนงานสงเสริมสุขภาพโดยอาศัยวิธีการ และแนวทางการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนนําความรูที่ไดจากการ
วางแผนไปฝกปฏิบัติใหไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

- ๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๒๒๔
HP 224

การปองกันและควบคุมโรค
๓(๒-๒-๕)
Prevention and Control of Disease
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ ปจจัยเสี่ยง กลุมประชากรที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดวิทยาของโรค กลไกการเกิดโรค กลยุทธ หลักการและวิธีการปองกัน การควบคุม
โรค และการดูแลสุขภาพ สัมมนาและฝกปฏิบัติการประยุกตแนวทางการปองกันและควบคุมโรคแกชุมชนได
อยางเหมาะสม
สภ ๒๒๕
HP 225

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน
๒(๑-๒-๓)
First Aids and Fundamental of Health Care
ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน การปองกันและ
แกไขปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของบุคคล ฝกทักษะการปฐมพยาบาล และการชวย
ฟนคืนชีพ
สภ ๒๒๖
HP 226

โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Nutrition for Health Promotion
ศึกษาประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม
กั บ บุ ค คลในภาวะและวั ย ต า งๆ แนวคิ ด และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ โ ภค ภาวะทุ พ โภชนาการและ
โภชนบําบัด บทบาทโภชนาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร การคํานวณคุณคาอาหารและ
สง เสริ ม โภชนาการ การนํ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นทอ งถิ่น มาใช ใ นการส ง เสริม โภชนาการในชุม ชน และสัม มนา
บูรณาการความรูดานโภชนาการใหสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพ
สภ ๒๓๑
HP 231

พฤติกรรมทางสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
Health Behavior
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตอสุขภาพ วิธีการสราง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สภ ๒๔๑
HP 241

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ ๑
๓(๑-๔-๔)
English for Health Communication I
ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คําศัพททางวิทยาศาสตรสุขภาพ และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานดานสงเสริมสุขภาพ ทักษะการ
พูดในที่สาธารณะและการตอบปญหาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ

- ๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๒๔๒
HP 242

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ ๒
๓(๑-๔-๔)
English for Health Communication II
ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอานและ
เขียนบทความทางวิชาการดานสุขภาพ ฝกทักษะการอานตํารา บทความและงานวิจัยดานสุขภาพ การเขียน
รายงาน และบทความดานสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ
๓(๑-๔-๔)
Health Promotion for Elderly and People with Disability
ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุและคนพิการ ความสําคัญ ทฤษฎี หลักการและนโยบายดาน
การสงเสริมสุขภาพ ผลกระทบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอผูสูงอายุและคนพิการ การสื่อสาร
กับผูสูงอายุและคนพิการ การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการดํารงชีวิตที่เหมาะสม เรียนรูและ ฝกทักษะ
การชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการ การจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพ การอานงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภ ๓๒๑
HP 321

สภ ๓๒๒
HP 322

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Occupational Health and Safety for Health Promotion
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ วิธีการ
ปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การดูแล
สภาพแวดลอมในการทํางาน บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย สัมมนาการประยุกตใช
ความรูในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม

สภ ๓๓๑
HP 331

สังคมวิทยาสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
Sociology for Health
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทยและสาธารณสุข
โครงสรางของสังคมวัฒนธรรม รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพและกิจกรรมทางสุขภาพ ความสัมพันธของวิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมสุขภาพ สังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการเจ็บปวย การประยุกตใช
แนวคิดสังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย ในการวิเคราะหและอธิบายสถานการณสุขภาพ และปญหา
สุขภาพ
สภ ๓๓๒
HP 332

เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
Public Health Economics for Health Promotion
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ โดย
ศึกษา อุปสงคตอบริการสุขภาพ อุปทานของบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพและความลมเหลวของตลาด
และปจ จัยการผลิตบริการสุ ขภาพ ตลอดจนศึ กษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีต อการดูแลสุข ภาพ
ของประชาชน และทรัพยากรสําหรับการดูแลสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการดูแลสุขภาพ และ
บริการสาธารณสุข ทั้งทางดานตนทุนและผลได การวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการตัดสินใจเลือกบริการ
สุขภาพ

- ๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๓๓๓
HP 333

การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
๓(๑-๔-๔)
Holistic Community Health Development
ศึกษาลักษณะของชุมชน สุขภาพชุมชน หลักการวินิจฉัยชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม
การทํางานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเปนผูนําทางสุขภาพและผูประสานงานโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน รวมทั้งการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทํางานชุมชน หลักการและเทคนิคการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน และประชาคมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานชุมชน ฝกปฏิบัติการนําไปประยุกตในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ
แกประชาชน
สภ ๓๓๔
HP 334

นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข
๒(๒-๐-๔)
Public Health Policy and Planning
ศึกษาหลักการเบื้องตนของการกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข การศึกษาแผนสาธารณะ
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและแผนงานสาธารณสุ ข ของชาติ รวมทั้ ง
การวิเคราะหและประเมินผลกระทบของแผนและนโยบายสุขภาพในปจจุบัน
สภ ๓๔๑
HP 341

ทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
๓(๑-๔-๔)
Communication Skills for Health Promotion
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทของระบบและวิธีการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงกลุม บุคคล
ทั่วไป และกลุมบุคคลที่มีความบกพรองดานการสื่อสาร การสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล
เพื่อการทํางานเปนทีม ฝกปฏิบัติการใชระบบและวิธีการสื่อสารดานสุขภาพใหเหมาะสมกับชุมชน การใชสื่อ
ประเภทตางๆ อยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจิตวิทยาและสังคมวิทยา
สภ ๓๔๒
HP 342

การจัดการงานสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health Care Management
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการจัดการดานสุขภาพ และสัมมนาเพื่อบูรณาการความรู
ใหสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพ โดยเนนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพ การวิเคราะห
สภาวการณ การวางแผนงาน การระดมทรัพยากร การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การดําเนินงานตามแผน การ
ประเมินผล การนําผลที่ไดไปใชประโยชนอยางคุมคา การติดตามดูแลสนับสนุน ประสานงาน และพัฒนา
คุณภาพ เพื่อการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สภ ๓๔๓
HP 343

การตลาดสังคม
๒(๒-๐-๔)
Social Marketing
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อสังคม แนวคิดและปรัชญาทางการตลาด
ที่มุงเนนการรณรงคดานสาธารณสุข ศึกษาเทคนิคการวิจัยผูบริโภค กระบวนการในการวางแผนการตัดสินใจ
ทางการตลาด ตลอดจนวิเคราะหและพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และสิ่งแวดลอมในงานสงเสริมสุขภาพ

- ๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๓๕๑
HP 351

ระบาดวิทยา
๓(๒-๒-๕)
Epidemiology
ศึกษาหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวิทยา เกี่ยวกับอุบัติการณของโรค การกระจาย
ของการสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยที่กําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร รวมทั้งหลักการ
เบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
สภ ๓๕๒
HP 352

ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Biostatistics for Health Science
ศึกษาหลักชีวสถิติ การใชประโยชนของสถิติในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ฝกทักษะ
การเลือกใชวิธีการทางสถิติใหสอดคลองกับสมมติฐานและรูปแบบงานวิจัย การวิเคราะหและแปลผลทางสถิติ
รวมถึงการออกแบบงานวิจัย
สภ ๔๒๑
HP 421

การสงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ
๒(๐-๔-๒)
Evidence Based Health Promotion
ศึกษางานวิจัยดานสุขภาพและการใชสถานการณจริงรวมกับสัมมนาการกําหนดแนวทางการ
วางแผน และวิธีปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ ไดแกการใหคําปรึกษา การพัฒนาชุมชนและองคกรดาน
สุขภาพ การเชื่อมโยงนโยบายและการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
สภ ๔๒๒
HP 422

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะ
๒(๑-๒-๓)
Exercise for Healthy Living
ศึกษาหลักการ วิธีการและประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อุปกรณที่ใชในการ
ออกกําลังกาย วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกาย และฝกปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
ใหเหมาะสมกับเพศ วัย ภาวะทางสุขภาพและการดํารงชีวิต
สภ ๔๓๑

จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
๒(๑-๒-๓)
การสงเสริมสุขภาพ
HP 431
Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion
ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ไดแก สิทธิของ
ผูปวย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการดานสุขภาพ
และทางการแพทย พระราชบั ญ ญั ติ เกี่ย วกับ ผัง เมือ ง และสิ่ ง แวดลอ มในชุ ม ชน กฎหมายที่ เกี่ย วกั บ การ
เรียกรองสิทธิของผูปวยเมื่อถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและตางประเทศ สัมมนาแนวทาง
และวิธีการใชกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

- ๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๔๔๑
HP 441

การชี้แนะดานสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Health Advocacy
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการชี้แนะเพื่อสุขภาพ (Advocacy) กลยุทธและกลวิธี
ในการชี้แนะดานสุขภาพ การนํานโยบายของประเทศและบทบัญญัติดานสุขภาพที่มีอยูในปจจุบันมาสูการ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม การนําขอมูลตางๆ รวมทั้งแหลงประโยชนที่มีอยูในชุมชนมาสนับสนุนการสรางแรง
ขับเคลื่อน การสงเสริมศักยภาพดานการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนทั่วไป
สภ ๔๔๒
HP 442

การจัดการความรูดานสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Knowledge Management in Health
ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการความรู อันไดแก การสราง การสืบคน รวบรวมองคความรู
จากตัวบุคคลและหลักฐานเชิงประจักษ การสรางชองทางและเงื่อนไขใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การคิด
วิเคราะห การนําความรูไปพัฒนางาน และเผยแพรความรูดานสุขภาพ สัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดการความรู
ในรูปแบบตางๆ ดังกลาวพรอมกับรวบรวมองคความรู ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
สภ ๔๔๓
HP 443

เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Health Information Technology
ศึกษาแหลงที่มาของขอมูลและระบบฐานขอมูลดานสุ ขภาพ รูปแบบตา งๆ ของการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานสุขภาพ และการจัดเก็บ กระบวนการและวิธีการคนควาสารสนเทศ การเรียกใชขอมูล
ที่ จํ า เป น ในการให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพ ความสามารถและข อ จํ า กั ด ในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการดานสงเสริมสุขภาพ การสรางเครือขายงานดานสุขภาพ
และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว
สภ ๔๕๑
HP 451

การวิจัยดานสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Health Research
ศึกษาหลักการทําวิจัยดานสุขภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดแกการกําหนดปญหาการ
วิจัย การทบทวนเอกสาร การตั้งสมมุติฐาน กรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกรูปแบบการทําวิจัยที่เหมาะสม
ขั้นตอนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหทาง
สถิติ ฝกปฏิบัติการจัดทํางานวิจัย การนําเสนองานวิจัย และเขียนผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารย

- ๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

สภ ๔๕๒
HP 452

ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ๑
๒(๐-๑๔-๐)
Health Promotion Practice I
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชเนื้อหาวิชาทั้งหมดในการศึกษา
และฝกปฏิบัติงานจริงในสถานที่ที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน
และบริหารจัดการ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงาน
กับผูอื่นได นําความรูดานการสงเสริมสุขภาพที่ไดจากประสบการณมาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและ
วิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางและ/หรือพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
ใหเหมาะสมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
สภ ๔๕๓
HP 453

ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ๒
๒(๐-๑๔-๐)
Health Promotion Practice II
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ตางๆ โดยบูรณาการความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับผูอื่นได
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางและพัฒนาองค
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

- ๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

