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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25520091100841
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Health Promotion
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Promotion)
B.Sc. (Health Promotion)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ระยะเวลาเริม่ ใช้หลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2560
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสติ ไทยและนิสติ ต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับ ปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2555
โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ในการประชุ มครั้ งที่
10/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559
ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็น ชอบหลั ก สูต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่
1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. นักวิจัยด้ านสุขภาพ
4. เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด้ านสุขภาพ
5. ผู้ประสานงานโครงการด้ านสุขภาพ
6. พนักงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนด้ านสุขภาพ
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ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ

2

อ.ดร.อ้ อมใจ แต้ เจริญวิริยะกุล

3

อ.ดร.ปะการัง คําไกร

4

อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

5

อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ที่จบ
ประกาศนียบัตรพยาบาล, 2533
วท.ม. (เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม), 2542
ปร.ด. (การพยาบาล), 2555
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2546
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2549
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), 2558
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้ อม), 2551
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2557
วท.บ. (ชีวเคมี), 2546
ปร.ด. (ชีวเคมี), 2551
วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม),
2537
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2541
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย์), 2551

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ

2

อ.ดร.อ้ อมใจ แต้ เจริญวิริยะกุล

3

อ.ดร.ปะการัง คําไกร

4

อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

5

อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ที่จบ
ประกาศนียบัตรพยาบาล, 2533
วท.ม. (เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม), 2542
ปร.ด. (การพยาบาล), 2555
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2546
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2549
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), 2558
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้ อม), 2551
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2557
วท.บ. (ชีวเคมี), 2546
ปร.ด. (ชีวเคมี), 2551
วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม),
2537
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2541
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย์), 2551

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เลขประจํ าตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
97 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
133 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มพลานามัย)
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
สส 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
สส 114 ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมแิ ละ
การสาธารณสุข
รวมหน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(3-0-6) มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
1(0-2-1) มศว XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มพลานามัย)
3(3-0-6) สส 110 สถิตพิ ้ ืนฐาน
3(2-2-5) สส 112 ระบบร่างกายมนุษย์ 1

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

2(2-0-4) สส 113 ระบบร่างกายมนุษย์ 2

2(2-0-4)

18

วิชาเลือกเสรี 1
รวมหน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2560
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2(1-2-3)
18

รหัสวิชา
สส 210
สส 212
สส 213
สส 220
สส 230

ปี ที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้ านสุขภาพ 1
ชีวเคมีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ระบบร่างกายมนุษย์ 3
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ

สส 231 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
รวมหน่วยกิต

รหัสวิชา
สส 320
สส 330
สส 331
สส 332
สส 333
สส 334

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
มศว 261
สส 211
สส 214
สส 215
สส 221

3(2-2-5) สส 222
2-3 หน่วยกิต
20

ปี ที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3(2-2-5)
การบริหารงานสุขภาพ
2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านสุขภาพ
ทักษะการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3(1-4-4)
การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริม 3(2-2-5)
สุขภาพ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
3(1-4-4)
การตลาดเพื่อสุขภาวะ
2(2-0-4)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
2-3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3
2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต
20

รหัสวิชา
สส 321
สส 322
สส 323
สส 324

ปี ที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
พลเมืองวิวฒ
ั น์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้ านสุขภาพ 2
การส่งเสริมสุขภาพจิต
โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้ น
การป้ องกันและควบคุมโรค
วิชาเลือกเสรี 2
รวมหน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีวสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิทยาการระบาด

สส 325 ปฏิบตั งิ านการส่งเสริมสุขภาพ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
19

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-21-0)
2-3 หน่วยกิต
18

รหัสวิชา
สส 420
สส 430
สส 431
สส 435

ปี ที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย
การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ปฏิบตั งิ านการส่งเสริมสุขภาพ 2
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6) สส 432
2(1-2-3) สส 433
2(1-2-3) สส 434

ปี ที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ส าธารณสุขเพื่ อการส่งเสริม
สุขภาพ
สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพ
การวิจัยด้ านสุขภาพ

3(0-21-0) สส 436 ปฏิบตั งิ านการส่งเสริมสุขภาพ 3
10
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(0-21-0)
10

2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ
31 หน่วยกิต
ฟส 100
ฟิ สิกส์สาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
PY 100
Physics for Everyday Life
หลักการพื้ นฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
แสงและอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิ สิกส์ยุคใหม่ท่ีเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน และการ
ประยุกต์ใช้
สส 110
HPX 110

สถิติพนฐาน
ื้
2(2-0-4)
Basic Statistics
หลักการเบื้องต้ นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การนาเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ศูนย์กลาง การวัด
การกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็ น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัวแปรสุ่ม
สส 111
HPX 111

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology for Health Promotion
ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้ นฐานของจุ ลินทรีย์ พั นธุศาสตร์ของจุ ลินทรีย์ การเรียกชื่อและ
การจาแนกประเภทของจุ ลินทรี ย์ การเพาะเลี้ ยงจุ ลิน ทรี ย์ การควบคุ มจุ ลินทรี ย์ โรคที่เกิดจากจุ ลิน ทรี ย์
การประยุกต์ใช้ จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางจุ ลชีววิทยาเบื้องต้ น
ชี ว วิ ท ยาพื้ นฐานของเชื้ อปรสิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางการแพทย์ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งโฮสต์ แ ละปรสิ ต
การติดต่อ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร์ พยาธิกาเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต อาการ ภูมิค้ ุมกันต่อ
โรคปรสิต การป้ องกัน และควบคุ ม การแพร่ กระจายของโรคติ ด เชื้ อปรสิต การวิ นิ จฉั ย โรคปรสิต ทาง
ห้ องปฏิบัติการเบื้องต้ น
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สส 112
HPX 112

ระบบร่างกายมนุษย์ 1
3(2-2-5)
Human Body System 1
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
หายใจ ระบบกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ ระบบย่ อ ยอาหาร การจั ด โครงสร้ างและกลไกพื้ นฐานใน
การควบคุมการทางานของร่างกายมนุษย์และการนาเสนอข้ อมูลโครงสร้ างและการทางานของระบบต่างๆ
สส 113
HPX 113

ระบบร่างกายมนุษย์ 2
2(2-0-4)
Human Body System 2
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ ท่อ
และระบบห่ อหุ้มร่ างกายการจัดโครงสร้ างและกลไกพื้นฐานในการควบคุมการทางานของร่ างกายมนุ ษย์
และการนาเสนอข้ อมูลโครงสร้ างและการทางานของระบบต่างๆ

สส 114
HPX 114

ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข
2(2-0-4)
Primary Health Care System and Public Health
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการดาเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการ
สาธารณสุข การสาธารณสุขมู ลฐาน ระบบบริ การสาธารณสุขปฐมภูมิ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขที่
เกี่ยวข้ องกับการสาธารณสุขของประเทศไทย
สส 210
HPX 210

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านสุขภาพ 1
3(1-4-4)
English for Health Communication 1
ทัก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สาร ค าศั พ ท์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และ
โครงสร้ างภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการทางานด้ านส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการตอบ
ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมสุขภาพ
สส 211
HPX 211

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านสุขภาพ 2
3(1-4-4)
English for Health Communication 2
ทัก ษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อการอ่านและเขียนบทความทางวิชาการด้ านสุขภาพ ฝึ ก
ทักษะการอ่านตารา บทความและงานวิจัยด้ านสุขภาพ
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สส 212
HPX 212

ชีวเคมีเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Biochemistry for Health Promotion
หลักการชีวเคมีพ้ ืนฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร์ หมู่ ฟังก์ช่ันของสารอินทรีย์
สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร์ การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของ
ของเหลวและระบบภูมิค้ ุมกันในร่างกาย การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และ
การประยุกต์ความรู้ด้านชีวเคมีกบั งานส่งเสริมสุขภาพ
สส 213
HPX 213

ระบบร่างกายมนุษย์ 3
2(2-0-4)
Human Body System 3
ศ าสตร์ พ้ ื น ฐาน ทางวิ ท ยาศ าสต ร์ สุ ข ภ าพ เกี่ ยวกั บ โรค และกลไกการเกิ ด โรค
การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่ างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ พยาธิสภาพจากโรคติดเชื้อและ
โรคไม่ติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบภูมิค้ ุมกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ท่ี
ผิดปกติในอวัยวะ เซลล์เนื้องอกและมะเร็ง ลักษณะการตายของเซลล์ การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงหลัง
เซลล์ตาย การซ่อมแซม ภาวะไม่สมดุลของนา้ อิเล็กโตรไลท์และกรดด่าง
สส 214
HPX 214

การส่งเสริมสุขภาพจิ ต
2(1-2-3)
Mental Health Promotion
ความหมาย แนวคิ ด และความส าคั ญ ของสุข ภาพจิ ต ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ พั ฒ นาการ
ทางด้ านอารมณ์ จิตใจ สังคม การประเมินภาวะสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ
สส 215
HPX 215

โภชนาการเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Nutrition for Health Promotion
ประเภทของสารอาหาร การบริ โภคอาหารตามหลั ก โภชนาการที่เหมาะสมกั บ บุ ค คล
ในภาวะและวั ยต่ างๆ แนวคิดและปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภค ภาวะทุ พ โภชนาการและโภชนบาบั ด
บทบาทโภชนาการที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์
และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอ่านฉลากผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร การคานวณคุ ณ ค่าอาหารและ
ส่งเสริมโภชนาการ การให้ คาปรึกษาทางโภชนาการ
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2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
30
หน่วยกิต
สส 220
พฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
HPX 220
Health Behavior
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างพฤติ ก รรม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพของประชาชน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การ
จัดการข้ อมูลข่าวสารเพื่ อการสื่อสารตามบริบ ทของสังคม การปรึกษาพั ฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การน า
ทฤษฎีทางพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ
สส 221
HPX 221

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้ องต้น
3(2-2-5)
First Aid Care and Fundamental Health Care
หลั ก การและวิ ธี ก ารปฐมพยาบาล การประเมิ น สุ ข ภาพ และการรั ก ษาโรคเบื้ องต้ น
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย การบันทึกข้ อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหา
สุขภาพและส่งต่อ การฟื้ นฟู สภาพ ฝึ กปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้ นตามขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดภายใต้ การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
สส 222
HPX 222

การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Control of Diseases
หลักและวิธีการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ
การสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การประยุกต์หลักและวิธีการป้ องกันและควบคุม
โรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล้ อม
สส 320
HPX 320

การบริหารงานสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Administration
หลักการและแนวคิดการบริหารงานสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญ หาสุข ภาพ การวางแผน การจั ด องค์ ก ร การอ านวยการ การประสานงาน การติ ด ตามดู แ ล
สนับสนุ น การควบคุมกากับและประเมินผล ระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริหารและ
การจัดการทรัพยากรงานสุขภาพ
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สส 321
HPX 321

อนามัยสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
แนวคิ ด ด้ านอนามั ยสิ่งแวดล้ อ ม สถานการณ์ แ ละปั ญ หาสิ่งแวดล้ อ ม การจั ด การและ
ควบคุ ม มลพิ ษทางน้ า อากาศ เสี ย ง เหตุ ร าคาญ มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ของเสี ย อั น ตรายและ
กัมมันตภาพรังสี การสุขาภิบาลนา้ และอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการด้ านสุขภาพ
การควบคุ ม สั ต ว์ แ ทะ สั ต ว์ แ ละแมลงน าโรค พาหะน าโรค การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด การจั ด ก ารอนามั ย
สิ่งแวดล้ อม

สส 322
HPX 322

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
แนวคิด และขอบเขตของงานอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย ปั จจั ยในการทางานที่
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หลักการป้ องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและ
หลักความปลอดภัยในการทางาน กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์
ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สส 323
HPX 323

ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Biostatistics for Health Science
หลักชีวสถิติ การคานวณขนาดตัวอย่าง สถิติชีพ ดรรชนีอนามัย การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การรอดชีพ การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและการ
แปลผล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ฝึ ก
ทักษะการเลือกใช้ วิธกี ารทางสถิติและการใช้ โปรแกรมทางสถิติให้ สอดคล้ องกับสมมติฐานและรูปแบบ
งานวิจัย
สส 324
HPX 324

วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
อุบัติการณ์ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด การกระจายของโรค
การเฝ้ าระวังโรค การคัดกรองโรค การวัดในทางวิทยาการระบาด การปรับอัตรา รูปแบบการศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน และการประยุกต์หลักวิทยาการระบาดในการวิจัย
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สส 325
HPX 325

ปฏิบตั ิงานการส่งเสริมสุขภาพ 1
3(0-21-0)
Health Promotion Practice 1
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ แ ละการวิ นิ จ ฉั ย สุ ข ภาพชุ ม ชน
การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาสุขภาพ การจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ การดาเนินงานโดยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน การควบคุม กากับและประเมินผลการดาเนินงาน ฝึ กทักษะการบาบัดโรคเบื้องต้ นตาม
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้ องกันโรค การให้ บริการในด้ านต่างๆ ตามบทบาทด้ านการส่งเสริมสุขภาพ
สส 420
HPX 420

จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
กฎหมายด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม กฎหมายด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเรียกร้ องสิทธิของผู้ป่วยและสิทธิมนุษยชน
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
36 หน่วยกิต
สส 230
การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
HPX 230
Health Promotion
แนวคิด ทฤษฎี การส่งเสริ มสุขภาพ พั ฒ นาการของการส่งเสริ มสุขภาพระดับ ชาติแ ละ
ระดับนานาชาติ ปัจจัยกาหนดสุขภาพและความสัมพันธ์กบั แบบจาลองการส่งเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ทาง
สุขภาพ การเข้ าถึงข้ อมูล ความรู้ ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทหน้ าที่ของนั ก
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้ างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ การดาเนินงานขององค์กรและหน่วยงานด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่างๆ
สส 231
HPX 231

การส่งเสริมสุขภาพตามวัย
3(2-2-5)
Health Promotion for All Age Groups
ลักษณะทั่วไปในแต่ละช่ วงวัย การเปลี่ยนแปลงพั ฒนาการและพฤติกรรมตามวัย ภาวะ
สูงวั ยอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ปั ญ หาสุขภาพ พฤติ ก รรมเสี่ย งต่ อ สุ ขภาพ การประเมิ น สุ ขภาพและพฤติ ก รรม
หลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัย การประยุกต์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพให้ สอดคล้ องกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามวัย
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สส 330
HPX 330

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Information Technology
ระบบการจัดการข้ อมูลด้ านสุขภาพ แหล่ งข้ อมูลสุขภาพ บัญ ชีจาแนกทางสถิติระหว่ าง
ประเภทของโรคและปั ญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้ อง การสืบค้ นข้ อมูล กระบวนการจัดการข้ อมูล การเชื่อมโยง
การเรียกใช้ ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศด้ านสุขภาพ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานส่งเสริมสุขภาพ

สส 331
HPX 331

ทักษะการสือ่ สารเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ
3(1-4-4)
Communication Skills for Health Promotion
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
การให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ ฝึ กปฏิบัติทกั ษะการสื่อสารด้ านสุขภาพ

สส 332
HPX 332

การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Promotion Planning and Evaluation
หลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริ มสุขภาพ วิธีการ
ประเมิ น ผลงานส่งเสริ มสุขภาพและประสิท ธิภาพของการประยุ กต์ แ นวคิด การส่งเสริ ม สุขภาพในการ
ดาเนินงานด้ านสุขภาพ การฝึ กปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ
สส 333
HPX 333

การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
3(1-4-4)
Holistic Community Health Development
ระบบสุขภาพชุ มชนการวินิจฉัยชุ มชนด้ านสุขภาพแบบองค์รวม วัฒนธรรมกับการดูแล
สุข ภาพการท างานชุ ม ชนในบริ บ ทต่ า งๆหลั ก การและเทคนิ ค การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็งของชุ ม ชน
การพัฒนาสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผน การดาเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
สส 334
HPX 334

การตลาดเพือ่ สุขภาวะ
2(2-0-4)
Social Health Marketing
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงค์และ
องค์ ป ระกอบของการจั ด การทางการตลาด การสื่ อ สารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน
การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่ อเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์
การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ
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สส 430
HPX 430

การส่งเสริมสุขภาพในบริบททีท่ า้ ทาย
2(1-2-3)
Health Promotion in Challenging Contexts
หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ ท่ที ้ าทาย
และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ปั ญหาโรคเอดส์ ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ติดสารเสพติดหรือผู้ใช้ สาร
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม

สส 431
HPX 431

การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
2(1-2-3)
Evidence Based Health Promotion
แนวคิ ด การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพอิ งหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ การตั้ งค าถาม การสื บ ค้ น และ
การประเมิ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ การวิ เคราะห์ เพื่ อก าหนดแนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
การส่งเสริมสุขภาพ
สส 432
HPX 432

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Public Health Economics for Health Promotion
ความรู้ พ้ ื นฐานทางเศรษศาสตร์ แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข การจั ด สรร
ทรัพ ยากรเพื่ อการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลัง
สุขภาพ ต้ นทุนของบริการสุขภาพ ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
และรูปแบบการสร้ างหลักประกันสุขภาพ

สส 433
HPX 433

สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Promotion Seminar
ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้ อ
เรื่อง การสืบค้ นข้ อมูล การสืบค้ นผลการวิจัยด้ านการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการและรายงานสรุป
การสัมมนา การจัดสัมมนาด้ านการส่งเสริมสุขภาพ

สส 434
HPX 434

การวิจยั ด้านสุขภาพ
3(1-4-4)
Health Research
รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้ านสุขภาพ คาถามวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน
การทบทวนวรรณกรรม นิ ยามและการให้ คานิ ยามตัวแปร กรอบแนวคิ ดการวิจั ย ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่องมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย ฝึ กปฏิบัติการทางานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการนาเสนอผลงาน
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สส 435
HPX 435

ปฏิบตั ิงานการส่งเสริมสุขภาพ 2
3(0-21-0)
Health Promotion Practice 2
ฝึ กทักษะการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของหน่วยงาน การกาหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานด้ านสุขภาพ การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์โครงการตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการตลาดสังคม ฝึ กทักษะการส่งเสริมสุขภาพในบริ บทต่างๆ การพั ฒนา
บทบาทการเป็ นผู้นาในการส่งเสริมสุขภาพ
สส 436
HPX 436

ปฏิบตั ิงานการส่งเสริมสุขภาพ 3
3(0-21-0)
Health Promotion Practice 3
การประยุกต์เนื้อหาด้ านทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร การให้ คาปรึกษา และ
ศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย ฝึ กทักษะการวิเคราะห์บริบทของบุคคล
เชิงลึก การจัดลาดับความสาคัญ ของปั ญหา การวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวางแผนงาน สร้ างหรือ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อใช้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน รวมทั้ ง
การประเมินผลสาเร็จของการดาเนิ นงานจากสถานการณ์ จริ งและการร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
วิเคราะห์ปัญหาด้ านสุขภาพร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อสร้ างและ/หรื อพั ฒ นารู ปแบบและเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การสื่อสารให้ เหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่างๆ
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