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หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร    25520091100841 

  ช่ือหลักสตูร ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 

         ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Health Promotion 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ช่ือเตม็:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ)  

       ช่ือย่อ:   วท.บ. (การส่งเสริมสขุภาพ) 

 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Science (Health Promotion) 

       ช่ือย่อ:   B.Sc. (Health Promotion) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 ไม่มี 

 

4.  จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 จาํนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

    หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  5.2 ระยะเวลาเริม่ใชห้ลกัสูตร 

  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 
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5.2  ประเภทของหลกัสูตร 

    หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาทีใ่ช ้

    ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

รับทั้งนิสติไทยและนิสติต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2555

โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมคร้ังที่ 

10/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 5/2559   เม่ือวันที่  11 เดอืน 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 

1 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการส่งเสริมสขุภาพ

2. นักวิชาการสาธารณสขุ

3. นักวิจัยด้านสขุภาพ

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสขุภาพ

5. ผู้ประสานงานโครงการด้านสขุภาพ

6. พนักงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนด้านสขุภาพ



ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ลาํดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ ประกาศนียบัตรพยาบาล, 2533   

วท.ม. (เวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม), 2542 

ปร.ด. (การพยาบาล), 2555 

วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์), 2546 

วท.ม. (เภสชัวิทยา), 2549 

ปร.ด. (เภสชัศาสตร์), 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.ปะการัง คาํไกร  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), 2551 

วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร.ศริิกุล ธรรมจิตรสกุล วท.บ. (ชีวเคม)ี, 2546 

ปร .ด.  (ชีวเคม)ี, 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5 อ.ดร.อภสิรา โสมทศัน์ วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

2537 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2541 

ปร .ด.  (วิทยาศาสตรการแพทย์), 2551 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลาํดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ ประกาศนียบัตรพยาบาล, 2533   

วท.ม. (เวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม), 2542 

ปร.ด. (การพยาบาล), 2555 

วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์), 2546 

วท.ม. (เภสชัวิทยา), 2549 

ปร.ด. (เภสชัศาสตร์), 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.ปะการัง คาํไกร  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), 2551 

วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร.ศริิกุล ธรรมจิตรสกุล วท.บ. (ชีวเคม)ี, 2546 

ปร .ด.  (ชีวเคม)ี, 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5 อ.ดร.อภสิรา โสมทศัน์ วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

2537 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2541 

ปร .ด.  (วิทยาศาสตรการแพทย์), 2551 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน

3.1 หลกัสูตร

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

       รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

2.2  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ  

2.3  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

 97  หน่วยกติ 

 31  หน่วยกติ 

 30  หน่วยกติ 

 36  หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกติ 

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการเรียนท่ี 1 ปีท่ี 1  ภาคการเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั 3(3-0-6) มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) มศว 161 มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

มศว XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มพลานามยั)  1(0-2-1) มศว XXX วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มพลานามยั) 1(0-2-1) 

ฟส  100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) สส 110 สถติพ้ืินฐาน 2(2-0-4) 

สส 111 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาเพ่ือการส่งเสริม

สขุภาพ 

3(2-2-5) สส 112 ระบบร่างกายมนุษย์ 1 3(2-2-5) 

สส 114 ระบบบริการสาธารณสขุปฐมภมูแิละ      

การสาธารณสขุ 

2(2-0-4) สส 113 ระบบร่างกายมนุษย์ 2 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18 วิชาเลือกเสรี 1 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการเรียนท่ี 1 ปีท่ี 2  ภาคการเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

สส 210 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารด้านสขุภาพ 1 3(1-4-4) มศว 261 พลเมอืงวิวฒัน ์ 3(3-0-6) 

สส 212 ชีวเคมเีพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 3(2-2-5) สส 211 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารด้านสขุภาพ 2 3(1-4-4) 

สส 213 ระบบร่างกายมนุษย์ 3 2(2-0-4) สส 214 การส่งเสริมสขุภาพจิต 2(1-2-3) 

สส 220 พฤตกิรรมสขุภาพ 3(2-2-5) สส 215 โภชนาการเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 3(2-2-5) 

สส 230 การส่งเสริมสขุภาพ 3(2-2-5) สส 221 การปฐมพยาบาลและการดูแลสขุภาพ

เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

สส 231 การส่งเสริมสขุภาพตามวัย 3(2-2-5) สส 222 การป้องกนัและควบคุมโรค 3(2-2-5) 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)   2-3 หน่วยกติ วิชาเลือกเสรี 2 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 19 

ปีท่ี 3  ภาคการเรียนท่ี 1 ปีท่ี 3  ภาคการเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

สส 320 การบริหารงานสขุภาพ 3(2-2-5) สส 321 อนามยัสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

สส 330 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสขุภาพ 2(1-2-3) สส 322 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

สส 331 ทกัษะการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 3(1-4-4) สส 323 ชีวสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3(2-2-5) 

สส 332 การวางแผนและการประเมนิผลงานสง่เสริม

สขุภาพ    

3(2-2-5) สส 324 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

สส 333 การพัฒนาสขุภาพชุมชนแบบองคร์วม 3(1-4-4) สส 325 ปฏบิตังิานการส่งเสริมสขุภาพ 1 3(0-21-0) 

สส 334 การตลาดเพ่ือสขุภาวะ 2(2-0-4) วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)   2-3 หน่วยกติ 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)   2-3 หน่วยกติ รวมหน่วยกิต 18 

วิชาเลือกเสร ี3 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี 4  ภาคการเรียนท่ี 1 ปีท่ี 4  ภาคการเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

สส 420 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสขุภาพ  

3(3-0-6) สส 432 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือการส่งเสริม

สขุภาพ 

2(1-2-3) 

สส 430 การส่งเสริมสขุภาพในบริบทที่ท้าทาย 2(1-2-3) สส 433 สมัมนาการส่งเสริมสขุภาพ 2(1-2-3) 

สส 431 การสง่เสริมสขุภาพองิหลักฐาน  

เชิงประจักษ ์

2(1-2-3) สส 434 การวิจัยด้านสขุภาพ 3(1-4-4) 

สส 435 ปฏบิตังิานการส่งเสริมสขุภาพ 2 3(0-21-0) สส 436 ปฏบิตังิานการส่งเสริมสขุภาพ 3 3(0-21-0) 

รวมหน่วยกิต 10 รวมหน่วยกิต 10 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต 

ฟส 100 ฟิสิกสส์ าหรบัชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

PY 100 Physics for Everyday Life 

 หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อิเลก็ทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

แสงและอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และการ

ประยุกต์ใช้ 

สส   110 สถติิพื้ นฐาน                                       2(2-0-4) 

HPX  110 Basic Statistics  

 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัด

การกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม 

สส  111  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 

HPX 111  Microbiology and Parasitology for Health Promotion 

 ชีววิทยาและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเรียกช่ือและ

การจ าแนกประเภทของจุลินทรีย์ การเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ 

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น

ชีววิทยาพ้ืนฐานของเช้ือปรสิตที่ มีความส าคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต 

การติดต่อ การระบาด การกระจายทางภมูิศาสตร์ พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือปรสิต อาการ ภมูิคุ้มกนัต่อ

โรคปรสิต การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทาง

ห้องปฏบัิติการเบ้ืองต้น  
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สส  112  ระบบร่างกายมนุษย ์ 1       3(2-2-5) 

HPX 112  Human Body System 1 

 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

หายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบย่อยอาหาร การจัดโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานใน

การควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์และการน าเสนอข้อมูลโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ  

สส    113  ระบบร่างกายมนุษย ์2              2(2-0-4) 

HPX 113  Human Body System 2 

 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อมไร้ท่อ 

และระบบห่อหุ้มร่างกายการจัดโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานในการควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์ 

และการน าเสนอข้อมูลโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ 

สส  114  ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข   2(2-0-4) 

HPX 114  Primary Health Care System and Public Health  

ความหมาย แนวคิด  วิวัฒนาการและหลักการด าเนินงานทางการสาธารณสขุ ระบบบริการ

สาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่

เกี่ยวข้องกบัการสาธารณสขุของประเทศไทย 

สส  210  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นสุขภาพ 1         3(1-4-4) 

HPX 210  English for Health Communication 1 

 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท างานด้านส่งเสริมสุขภาพ   ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการตอบ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสขุภาพ 

สส  211  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นสุขภาพ 2          3(1-4-4) 

HPX 211     English for Health Communication 2 

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขียนบทความทางวิชาการด้านสุขภาพ ฝึก

ทกัษะการอ่านต ารา บทความและงานวิจัยด้านสขุภาพ 



หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ.2560 

8 

สส  212  ชีวเคมีเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ             3(2-2-5) 

HPX 212  Biochemistry for Health Promotion 

 หลักการชีวเคมีพ้ืนฐาน สารประกอบ สารละลายและบัฟเฟอร์ หมู่ฟังกช่ั์นของสารอนิทรีย์ 

สารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตร์ การควบคุมเมแทบอลิซึม ชีวเคมีของ

ของเหลวและระบบภมูิคุ้มกันในร่างกาย  การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน ดีเอน็เอเทคโนโลยี  และ

การประยุกต์ความรู้ด้านชีวเคมีกบังานส่งเสริมสขุภาพ   

สส  213  ระบบร่างกายมนุษย ์3       2(2-0-4) 

HPX 213  Human Body System 3  

 ศาสต ร์ พ้ื น ฐานทางวิทยาศาสต ร์สุ ขภ าพ เกี่ ย วกับ โรคและกลไกการ เกิด โรค 

การเปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ พยาธิสภาพจากโรคติดเช้ือและ

โรคไม่ติดเช้ือ ความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงของเซลล์ที่

ผิดปกติในอวัยวะ เซลล์เน้ืองอกและมะเรง็ ลักษณะการตายของเซลล์ การสลายตัว การเปล่ียนแปลงหลัง

เซลล์ตาย การซ่อมแซม ภาวะไม่สมดุลของน า้ อเิลก็โตรไลทแ์ละกรดด่าง 

สส  214  การส่งเสริมสุขภาพจิต                 2(1-2-3) 

HPX 214  Mental Health Promotion 

   ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ  พัฒนาการ

ทางด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม การประเมินภาวะสขุภาพจิต  การส่งเสริมสขุภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆ  

สส  215  โภชนาการเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ     3(2-2-5) 

HPX 215     Nutrition for Health Promotion 

 ประเภทของสารอาหาร การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล 

ในภาวะและวัยต่างๆ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบ าบัด 

บทบาทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝึกปฏบัิติการวิเคราะห์

และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การค านวณคุณค่าอาหารและ

ส่งเสริมโภชนาการ การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 
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2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 30        หน่วยกิต 

สส  220  พฤติกรรมสุขภาพ               3(2-2-5)  

HPX 220  Health Behavior  

 แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรม  ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพ ผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสขุภาพ การ

จัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสื่อสารตามบริบทของสังคม การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การน า

ทฤษฎีทางพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

สส  221  การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้ องตน้          3(2-2-5) 

HPX 221  First Aid Care and Fundamental Health Care 

 หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การประเมินสุขภาพ และการรักษาโรคเบ้ืองต้น 

การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย การบันทกึข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหา

สุขภาพและส่งต่อ การฟ้ืนฟูสภาพ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้นตามขอบเขตที่

กระทรวงสาธารณสขุก าหนดภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

สส  222  การป้องกนัและควบคุมโรค            3(2-2-5) 

HPX 222  Prevention and Control of Diseases  

 หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และการบาดเจบ็ 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดต่อ การประยุกต์หลักและวิธีการป้องกันและควบคุม

โรคตามบริบทสงัคมและสิ่งแวดล้อม    

สส  320  การบริหารงานสุขภาพ                  3(2-2-5) 

HPX 320  Health Administration 

 หลักการและแนวคิดการบริหารงานสุขภาพ  การมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาสุขภาพ การวางแผน การจัดองค์กร การอ านวยการ การประสานงาน  การติดตามดูแล

สนับสนุน  การควบคุมก ากับและประเมินผล ระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริหารและ      

การจัดการทรัพยากรงานสขุภาพ 
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สส  321  อนามยัสิง่แวดลอ้ม       3(2-2-5) 

HPX 321  Environmental Health  

   แนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวด ล้อม การจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางน ้า อากาศ เสียง เหตุร าคาญ  มูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล ของเสียอันตรายและ

กมัมันตภาพรังส ี การสขุาภิบาลน า้และอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการด้านสขุภาพ 

การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงน าโรค พาหะน าโรค การประยุกต์แนวคิดการจัดก ารอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

สส  322  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั      3(2-2-5) 

HPX 322   Occupational Health and Safety  

 แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ปัจจัยในการท างานที่

ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ  หลักการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและ

หลักความปลอดภัยในการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์

ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สส  323  ชีวสถติิส าหรบัวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ     3(2-2-5) 

HPX 323   Biostatistics for Health Science 

หลักชีวสถิติ การค านวณขนาดตัวอย่าง สถิติชีพ ดรรชนีอนามัย  การวิเคราะห์การถดถอย 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์การวิเคราะห์การรอดชีพ การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามและการ

แปลผล  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  ฝึก

ทกัษะการเลือกใช้วิธกีารทางสถิติและการใช้โปรแกรมทางสถิติให้สอดคล้องกบัสมมติฐานและรูปแบบ

งานวิจัย  

สส   324  วิทยาการระบาด       3(2-2-5) 

HPX 324   Epidemiology 

 อุบัติการณ์ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด การกระจายของโรค 

การเฝ้าระวังโรค การคัดกรองโรค การวัดในทางวิทยาการระบาด การปรับอัตรา รูปแบบการศึกษาทาง

วิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน และการประยุกต์หลักวิทยาการระบาดในการวิจัย 
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สส  325  ปฏิบติังานการส่งเสริมสุขภาพ 1     3(0-21-0) 

HPX 325  Health Promotion Practice 1 

 ฝึกปฏิบัติการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพ การจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินงานโดยการมี

ส่วนร่วมกับชุมชน การควบคุม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงาน ฝึกทกัษะการบ าบัดโรคเบ้ืองต้นตาม

ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกนัโรค การให้บริการในด้านต่างๆ ตามบทบาทด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

สส   420  จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

HPX 420   Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion 

   จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การเรียกร้องสทิธขิองผู้ป่วยและสทิธมินุษยชน 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา      36  หน่วยกิต 

สส   230  การส่งเสริมสุขภาพ             3(2-2-5) 

HPX 230  Health Promotion 

 แนวคิด ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ปัจจัยก าหนดสขุภาพและความสมัพันธ์กบัแบบจ าลองการส่งเสริมสขุภาพ ความรอบรู้ทาง

สุขภาพ การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ช้ีแนะเร่ืองสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทหน้าที่ของนัก

ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานด้านการ

ส่งเสริมสขุภาพ การประยุกต์การส่งเสริมสขุภาพในบริบทต่างๆ  

สส   231  การส่งเสริมสุขภาพตามวยั      3(2-2-5) 

HPX 231  Health Promotion for All Age Groups 

 ลักษณะทั่วไปในแต่ละช่วงวัย การเปล่ียนแปลงพัฒนาการและพฤติกรรมตามวัย   ภาวะ

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การประเมินสุขภาพและพฤติกรรม 

หลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัย การประยุกต์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับ

บริบททางสงัคมและวัฒนธรรมตามวัย 
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สส   330  เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นสุขภาพ        2(1-2-3) 

HPX 330  Health Information Technology 

  ระบบการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ  แหล่งข้อมูลสุขภาพ บัญชีจ าแนกทางสถิติระหว่าง

ประเภทของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูล การเช่ือมโยง 

การเรียกใช้ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศด้านสุขภาพ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานส่งเสริมสขุภาพ  

สส   331  ทกัษะการสือ่สารเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ    3(1-4-4) 

HPX 331  Communication Skills for Health Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย          

การให้ค าปรึกษาทางสขุภาพ ฝึกปฏบัิติทกัษะการสื่อสารด้านสขุภาพ 

สส   332  การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ   3(2-2-5) 

HPX 332  Health Promotion Planning and Evaluation 

   หลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ วิธีการ

ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกต์แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในการ

ด าเนินงานด้านสขุภาพ การฝึกปฏบัิติในการวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสขุภาพ 

สส   333  การพฒันาสุขภาพชุมชนแบบองคร์วม           3(1-4-4) 

HPX 333  Holistic Community Health Development 

 ระบบสุขภาพชุมชนการวินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม วัฒนธรรมกับการดูแล

สุขภาพการท างานชุมชนในบริบทต่างๆหลักการและเทคนิคการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การพัฒนาสขุภาพแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา

สขุภาพชุมชนแบบองค์รวม 

สส   334  การตลาดเพือ่สุขภาวะ            2(2-0-4) 

HPX 334  Social Health Marketing 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพ่ือสังคม วัตถุประสงค์และ

องค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน               

การตัดสินใจทางการตลาด  กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์

การตลาดสงัคมในงานส่งเสริมสขุภาพ 
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สส     430 การส่งเสริมสุขภาพในบริบททีท่า้ทาย         2(1-2-3) 

HPX  430 Health Promotion in Challenging Contexts 

 หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ที่ท้าทาย

และเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสงัคม  ปัญหาโรคเอดส ์ปัญหาสขุภาพจิต ผู้ติดสารเสพติดหรือผู้ใช้สาร

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือสงัคม  

สส   431  การส่งเสริมสุขภาพอิงหลกัฐานเชิงประจักษ ์    2(1-2-3) 

HPX 431  Evidence Based Health Promotion 

 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การตั้ งค าถาม การสืบค้นและ

การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมสขุภาพ 

สส   432  เศรษฐศาสตรส์าธารณสุขเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ    2(1-2-3) 

HPX 432  Public Health Economics for Health Promotion 

   ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ การคลัง

สุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์  นโยบาย

และรูปแบบการสร้างหลักประกนัสขุภาพ 

สส   433  สมัมนาการส่งเสริมสุขภาพ       2(1-2-3) 

HPX 433  Health Promotion Seminar  

 ความหมายของการสัมมนา รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อ

เร่ือง การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นผลการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการและรายงานสรุป

การสมัมนา การจัดสมัมนาด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

สส   434   การวิจยัดา้นสุขภาพ                                3(1-4-4) 

HPX 434  Health Research 

 รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยด้านสขุภาพ ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน 

การทบทวนวรรณกรรม นิยามและการให้ค านิยามตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

วิจัย ฝึกปฏบัิติการท างานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการน าเสนอผลงาน 
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สส    435  ปฏิบติังานการส่งเสริมสุขภาพ 2            3(0-21-0) 

HPX 435  Health Promotion Practice 2 

 ฝึกทกัษะการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์ 

และแผนปฏบัิติงานด้านสุขภาพ การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์โครงการตามแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการตลาดสังคม ฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่างๆ การพัฒนา

บทบาทการเป็นผู้น าในการส่งเสริมสขุภาพ 

สส    436  ปฏิบติังานการส่งเสริมสุขภาพ 3            3(0-21-0) 

HPX 436  Health Promotion Practice 3 

 การประยุกต์เน้ือหาด้านทฤษฎีพฤติกรรมสขุภาพ ทกัษะการสื่อสาร การให้ค าปรึกษา และ

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย ฝึกทกัษะการวิเคราะห์บริบทของบุคคล

เชิงลึก การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือวางแผนงาน สร้างหรือ

พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ ง

การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานจากสถานการณ์จริงและการร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสร้างและ/หรือพัฒนารูปแบบและเคร่ืองมือที่ใช้ใน        

การสื่อสารให้เหมาะสมกบัการส่งเสริมสขุภาพในบริบทต่างๆ 




