


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส5งเสริมสุขภาพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ปรัชญาของหลักสูตร

“ผลิตผู&นำด&านการส.งเสริมสุขภาพ สร&างความรอบรู&ด&านสุขภาพ 

มีความคิดเชิงสร&างสรรค=และพัฒนานวัตกรรมด&านสุขภาพ”



ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส5งเสริมสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส5งเสริมสุขภาพ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส5งเสริมสุขภาพ
วท.บ. (การส5งเสริมสุขภาพ)

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปE

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู57 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษR อำเภอองครักษR 

จังหวัดนครนายก 26120



วัตถุประสงคBของหลักสูตร

1. สามารถประยุกตRความรูWดWานวิทยาศาสตรRสุขภาพ ส่ิงแวดลWอม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติงานการส5งเสริมสุขภาพ อย5าง

เป̂นองคRรวมใหWสอดคลWองกับบริบทที่หลากหลายภายใตWหลักฐานเชิง

ประจักษR กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ

2. สามารถบริหารจัดการงานดWานสุขภาพ และการประเมินผลไดWอย5างมี
ประสิทธิภาพ

3. เป^นผู WนำดWานการส5งเสริมสุขภาพ สามารถทำงานเป^นทีม มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูWเพื่อพัฒนาตนเองและงานดWานการส5งเสริม

สุขภาพอย5างต5อเนื่อง

4. มีทักษะสื ่อสารทางสุขภาพ การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
ส5งเสริมสุขภาพ และการสรWางความรอบรูWดWานสุขภาพ

5. สามารถดำเนินการวิจัยดWานสุขภาพ และพัฒนานวัตกรรมดWาน
สุขภาพ



ชื่อ-นามสกุลและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยOผูQรับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับท่ี รายช่ือคณาจารย2 คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา) ปEท่ีจบ

สถาบันท่ีสำเร็จ

การศึกษา

1 อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค3 วท.บ. (การส:งเสริมสุขภาพ), 2558

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร3), 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2 อ.ดร.อRอมใจ แตRเจริญวิริยะกุล วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร3), 2546

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 2564

วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2549

ปร.ด. (เภสัชศาสตร3), 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก:น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยขอนแก:น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 อ.ดร.รัตน3ติพร โกสุวินทร3 วท.บ. (ชีววิทยา), 2549 

ส.บ.  (สาธารณสุขศาสตร3), 2560

วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย3), 2552

วท.ด. (ชีวเวชศาสตร3), 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

4 ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน วท.บ. (ชีววิทยา), 2550

วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย3), 2553

วท.ด. (ชีวเวชศาสตร3), 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

5 ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล วท.บ. (ชีวเคมี), 2546

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 2564

ปร.ด. (ชีวเคมี), 2551

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย



คุณสมบัติของผูFเขFาศึกษา 

เกณฑBการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนครบตามจำนวนหน5วยกิตที่กำหนดไวWในหลักสูตร

2. ไดWระดับคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

3. เขWาร5วมกิจกรรมตามขWอกำหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. เป^นไปตามขWอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว5าดWวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559

1. มีคุณสมบัติครบถWวนตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนด

2. สำเร ็จการศึกษาไม 5ต ่ำกว 5าระดับม ัธยมศึกษาตอนปลายเน WนทางดWาน

วิทยาศาสตรRและคณิตศาสตรR หรือเนWนทางดWานศิลปศาสตรR-คณิตศาสตรR ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท5า ทั้งนี้ขึ้นอยู5กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

3. เป̂นผูWมีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณRทั้งร5างกายและจิตใจ ไม5เจ็บปkวยหรือเป^นโรคติดต5อรWายแรง 

หรือมีความผิดปกติที่เป^นอุปสรรคต5อการศึกษาโดยขึ้นอยู5กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ



โครงสรFางหลักสูตร 

หมวดวิชา หนNวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน&วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 วิชาบังคับ

2.2 วิชาเลือก

93 หน&วยกิต

78 หน&วยกิต

15 หน&วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน&วยกิต

รวมไมNนFอยกวNา 133 หน&วยกิต

จำนวนหนNวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม5นWอยกว5า 133 หน5วยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

ชุดวิชาการเรียนรู6และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21

SWU / มศว191 การเรียนรู6สูBโลกในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)

SWU / มศว192 การใช6ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

ชุดวิชาศิลปะการใช6ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

SWU / มศว193 การฟNงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยBางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)

SWU / มศว194 การอBานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยBางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพด6านสุขภาพ 1

PY / ฟส161 ฟWสิกสXพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรXสุขภาพ 1(1-0-2)

HPX / สส111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3(2-2-5)

HPX / สส112 ชีวเคมีเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

รวมหน-วยกิต 19 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม

SWU / มศว195 พลเมืองสร6างสรรคXสังคม 3(2-2-5)

SWU / มศว196 ศาสตรXและศิลป_แหBงการพัฒนาสังคมอยBางยั่งยืน 3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพด6านสุขภาพ 2

HPX / สส113 บูรณาการระบบรBางกายมนุษยX 1 3(3-0-6)

HPX / สส114 บูรณาการระบบรBางกายมนุษยX 2 2(2-0-4)

ชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพด6านสุขภาพ 3

HPX / สส115 ระบบบริการสาธารณสุข 2(2-0-4)

HPX / สส116 การสBงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

วิชาเลือกเสรี

เลือกเสรี 6 หนBวยกิต

รวมหน-วยกิต 21 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปcนผู6ประกอบการ

SWU / มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ 3(2-2-5)

SWU / มศว198 การเตรียมพร6อมสูBการทำงานและการเปcนผู6ประกอบการ 3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

HPX / สส221 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบ้ืองต6น 3(2-2-5)

HPX / สส222 ปฏิบัติการบำบัดโรคเบ้ืองต6น 1(0-3-0)

HPX / สส223 เภสัชวิทยาเบ้ืองต6นสำหรับงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

HPX / สส224 ภูมิปNญญาไทยและการแพทยXทางเลือก 2(1-2-3)

ชุดวิชาการสร6างความรอบรู6ด6านสุขภาพ

HPX / สส231 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX / สส232 ความรอบรู6ทางสุขภาพ 2(1-2-3)

รวมหน-วยกิต 18 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด

SWU / มศว292 วิทยาศาสตรX กุญแจสูBการอยูBรBวมกับสิ่งแวดล6อมอยBางสมดุล 3(2-2-5)

SWU / มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาพฤติกรรมการดำรงอยูBเพื่อสุขภาวะ

HPX / สส241 โภชนาการเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

HPX / สส242 การสBงเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3)

HPX / สส243 การยศาสตรXและการออกกำลังกาย 2(1-2-3)

วิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)

ชุดวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารสุขภาพ 1

HPX / สส291 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

HPX / สส292 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

ชุดวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารสุขภาพ 2

HPX / สส293 ทักษะการสื่อสารเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

รวมหน-วยกิต 19 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 1

HPX / สส351 การบริหารงานสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX / สส352 เทคโนโลยีสารสนเทศด6านสุขภาพ 2(1-2-3)

ชุดวิชาพื้นฐานวิจัยและพัฒนางานสุขภาพ

HPX / สส361 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตรXสุขภาพ 3(2-2-5)

HPX / สส362 การจัดการความรู6ด6านสิ่งแวดล6อมเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX / สส363 ระเบียบวิธีวิจัยด6านสุขภาพ 1(1-0-2)

วิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)

ชุดวิชากลยุทธXการสBงเสริมสุขภาพ 1

HPX / สส391 การสBงเสริมสุขภาพตามวัย 3(2-2-5)

HPX / สส392 การดูแลสุขภาพผู6สูงอายุและคนพิการ 2(1-2-3)

วิชาเลือกเสรี

เลือกเสรี 4 หนBวยกิต

รวมหน-วยกิต 19 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 2

HPX / สส353 การวางแผนและการประเมินผล 2(1-2-3)

HPX / สส354 เศรษฐศาสตรXสาธารณสุขเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

HPX / สส355 การตลาดสังคมเพื่อการสBงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 3

HPX / สส356 การปiองกันและควบคุมโรค 2(1-2-3)

HPX / สส357 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)

HPX / สส358 การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองคXรวม 3(1-4-4)

ชุดวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล6อมเพื่อสุขภาวะ

HPX / สส371 อนามัยสิ่งแวดล6อม 3(2-2-5)

HPX / สส372 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)

รวมหน-วยกิต 20 หนBวยกิต



แผนการศึกษา 

ปSท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาประสบการณXทางวิชาชีพการสBงเสริมสุขภาพ 1

HPX / สส481 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข6องกับการสBงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

HPX / สส482 ปฏิบัติงานการสBงเสริมสุขภาพ 1 4(0-16-0)

วิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)

ชุดวิชากลยุทธXการสBงเสริมสุขภาพ 2

HPX / สส491 การสBงเสริมสุขภาพในบริบทที่ท6าทาย 2(1-2-3)

HPX / สส492 การสBงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษX 2(1-2-3)

รวมหน-วยกิต 10 หนBวยกิต

ปSท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน-วยกิต

วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)

ชุดวิชาประสบการณXทางวิชาชีพการสBงเสริมสุขภาพ 2

HPX / สส483 ปฏิบัติงานการสBงเสริมสุขภาพ 2 4(0-16-0)

HPX / สส484 ปฏิบัติงานการสBงเสริมสุขภาพ 3 2(0-8-0)

HPX / สส485 การวิจัยด6านสุขภาพ 1(0-2-1)

รวมหน-วยกิต 7 หนBวยกิต



อาชีพท่ีประกอบไดFหลังสำเร็จการศึกษา 

1.นักส&งเสริมสุขภาพ/เจ?าหน?าท่ีส&งเสริมสุขภาพ
2.นักวิชาการสาธารณสุข

3.นักวิจัยด?านสุขภาพ/ผู?ประสานงานโครงการด?านสุขภาพ/

โครงการวิจัย
4.เจ?าหน?าท่ีวิเคราะหOนโยบายและแผนด?านสุขภาพ

5.เจ?าท่ีให?คำปรึกษาด?านสุขภาพ

6.อาชีพอิสระด?านสุขภาพ เช&น ผู?ประกอบการธุรกิจด?านสุขภาพ

การศึกษาตNอหลังสำเร็จการศึกษา 

1.สาขาสาธารณสุขศาสตรO
2.สาขาวิทยาศาสตรOสุขภาพ เช&น โภชนาการด?านสุขภาพ สุขภาพจิต 

ระบาดวิทยา 

3.สาขาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข?อง



คำอธิบายรายวิชา 

1.1 วิชาบังคับ กำหนดใหNเรียน จำนวน 4 ชุดวิชา รวมไมRนNอยกวRา 24 หนRวยกิต ดังน้ี

1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรูNและการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 

ศึกษาวิธีการเรียนรู/เพื่อพัฒนาตนเอง การทำงานในศตวรรษที่ 21การใช/ภาษาไทยเพื่อการ

ติดตBอสื่อสาร ฝEกวิเคราะหIและสังเคราะหIสถานการณIในชีวิตประจำวันอยBางมีวิจารณญาณ 

ออกแบบแผนการ พัฒนาการเรียนรู/ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู/และนำเสนอความรู/โดย

ประยุกตIใช/เทคโนโลยี ดิจิทัลได/

มศว191 การเรียนรู.สู0โลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5)

SWU191 Learning to the World of 21st Century

ศึกษาแนวคิดการเรียนรู/และทักษะที่จำเปVนในศตวรรษที่ 21 การใช/เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู/  การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปXญญาเพื่อแก/ปXญหาอยBางมีวิจารณญาณ 

ริเริ่มสิ่งใหมB และออกแบบชีวิตการเรียนรู/ ในมหาวิทยาลัยของตนเองอยBางมีเปZ าหมาย รวมถึง

ถBายทอดความรู/ที่ได/จากการเรียนรู/ด/วยตนเองอยBางสร/างสรรคI

มศว192 การใชNภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

SWU192 Thai Language for Communication

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการใช/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การรับสารและสBงสารใน

สถานการณIตBาง ๆ  ได/อยBาง มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการสื ่อความหมายอยBางถูกต/องและ

เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม



คำอธิบายรายวิชา 

1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใชNภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน/นการฟXง การพูด การอBานและการเขียน

ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตBางประเทศในสถานการณIตBางๆ ผBานการทำแบบฝEกหัดการฟXง การพูด การ

อBาน และการเขียน โดยใช/กระบวนการเรียนรู/ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห/องเรียน 

มศว193 การฟrงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยRางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5)

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน/นการฟXงและการพูดภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตBางประเทศในสถานการณIตBางๆ ผBานกระบวนการเรียนรู/ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกห/องเรียน

มศว194 การอRานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยRางมีประสิทธิภาพ      3(2-2-5)

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน/นการอBานและการเขียนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตBางประเทศในสถานการณIตBางๆ ผBานกระบวนการเรียนรู/ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกห/องเรียน



คำอธิบายรายวิชา 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

ศึกษาบทบาทหน/าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งในสังคม 

กายภาพและสังคมดิจิทัล การอยูBรBวมกับผู/อื ่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด เปVน

พลเมือง   ที่สร/างสรรคI สังคม โดยเข/าใจความแตกตBางทางพหุวัฒนธรรมและการถBายทอดทางภูมิ

ปXญญาของสังคมไทยความหลากหลาย ของสภาพสังคม การวิเคราะหIปXญหาสังคม เสนอแนะ

แนวทางพัฒนาสังคมที่สอดคล/องกับเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

มศว195 พลเมืองสรNางสรรค2สังคม 3(2-2-5)
SWU195 Creative Citizen for Society

ศึกษาการเปVนพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลายและภูมิปXญญาที่เปVนรากฐานทาง

ความคิดของสังคมไทย การมีสBวนรBวมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมือง

ที่มีคุณภาพภายใต/ประชาคมที่ตนอาศัยอยูBรวมถึงในสังคมดิจิทัล การเปVนพลเมืองดิจิทัลที่รู/เทBาทัน

และสร/างสรรคIสังคม การอยู Bร Bวมกับผู /อื ่น      ในฐานะผู /นำ และผู /ตามได/อยBางเหมาะสมกับ

สถานการณI การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการ

จัดการปXญหาความขัดแย/งในสังคมด/วยสันติวิธีด/วยกระบวนการคิดอยBางเปVนระบบ

มศว196 ศาสตร2และศิลป�แหRงการพัฒนาสังคมอยRางยั่งยืน 3(2-2-5)
SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development

ศึกษาแนวคิดเปZาหมายการพัฒนาอยBางยั่งยืน (SDGs) ขององคIการสหประชาชาติ 

การวิเคราะหIปXญหา สังคมและโอกาสในการปZองกันปXญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะสBงผลตBอ

พลเมืองในสังคม ฝEกปฏิบัติใช/กระบวนการ ออกแบบทางความคิดและการแก/ปXญหาอยBางเปVนระบบ

ผBานกระบวนการวิจัย การออกแบบโครงการเพื่อแก/ปXญหา การประยุกตIใช/เทคโนโลยีดิจิทัลใน

กระบวนการเก็บข/อมูลทางสังคมศาสตรI และการถBายทอดแนวคิดการพัฒนา สังคมและผลการ

ดำเนินโครงการที่ผBานการศึกษาค/นคว/าอยBางเปVนระบบ  



คำอธิบายรายวิชา 

1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเป�นผูNประกอบการ 

ศึกษาหลักการสื่อสารเพื่อการทำงานรBวมกัน บนพื้นฐานความเข/าใจตนเองและผู/อื่น ลักษณะ

การทำงานในองคIการ แนวคิดการเปVนผู/ประกอบการ การนำเสนอเรื ่องราวที่มีคุณคBาและเกิด

ประโยชนI    ตBอการทำงาน การเปVนผู/ประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการทำงานและ

การประกอบธุรกิจ

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ   3(2-2-5)

SWU197 Speaking and Presentation for Careers

ศึกษาการใช/ภาษาถ/อยคำและภาษาทBาทางในการทำงานรBวมกับผู/อื่นให/เหมาะสมตาม

กาลเทศะในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณคBาผBานสื่อดิจิทัล การ

รับฟXง การวิพากษIและแสดง ความคิดเห็นอยBางสร/างสรรคI เพื่อประโยชนIตBอการประกอบอาชีพและ

การสร/างรายได/

มศว198 การเตรียมพรNอมสูRการทำงานและการเป�นผูNประกอบการ  3(2-2-5)
SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship

ศึกษาการทำงานและลักษณะการเปVนผู/ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข/อง การ

ทำงานรBวมกับผู/อื่น โดยแสดงบทบาทตามภาวะผู/นำและผู/ตามบนพื้นฐานความเข/าใจตนเองและ

ผู/อื่นอยBางลึกซึ้ง การใช/วิจารณญาณ ในการวิเคราะหIและสังเคราะหIแผนการแก/ปXญหาในการทำงาน

อยBางมีประสิทธิภาพด/วยกระบวนการเรียนรู/โดยใช/ ปXญหาเปVนฐาน รวมถึงพื้นฐานเริ่มต/นในการ

ประกอบการและการสร/างแบรนดIจากจุดเดBนในตนเองอยBางสร/างสรรคI และการประเมินคุณภาพ

ของแผนการประกอบการอยBางเปVนระบบ 



คำอธิบายรายวิชา 

1.2 วิชาเลือก กำหนดให/เลือกเรียน จำนวน 1 ชุดวิชา รวมไมBน/อยกวBา 6 หนBวยกิต จากรายวิชา

ดังน้ี

1.1.5 ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด

ศึกษาความรู/ทางวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรIสุขภาพ และกระบวนการเรียนรู/ 

ทางสังคมที่เกี่ยวข/องกับการปรับตัวและอยูBรBวมกับสิ่งแวดล/อมอยBางสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถีชีวิต

เชิงสร/างสรรคI และการปรับตัวในสังคมพลวัต

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)

SWU291 Healthy Lifestyle

ศึกษาองคIประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองคIรวม โรคไมBติดตBอเรื ้อรังกับ

พฤติกรรมการใช/ชีวิต ของมนุษยIรวมทั้งปXจจัยที่มีผลตBอสุขภาพ ความสำคัญของอาหาร โภชนาการ 

และออกกำลังกาย การเลือกบริโภค ด/วยปXญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร/างสรรคI

มศว292 วิทยาศาสตร2กุญแจสูRการอยูRรRวมกับสิ่งแวดลNอมอยRางสมดุล 3(2-2-5)

SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรI พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความ

เจริญทางวิทยาศาสตรI เทคโนโลยี และการใช/พลังงาน ที่มีตBอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล/อม 

รวมถึงการประยุกตI  ใช/วิทยาศาสตรIใน การปรับตัวและอยูBรBวมกับสิ่งแวดล/อมอยBางสมดุล

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5)

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society

ศึกษาปรากฏการณIการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปXจจัยที่สBงผลตBอการแสดงพฤติกรรม 

การรู/เทBาทันอารมณI และการฟijนคืนกลับเมื่อพบปXญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู/แบบสืบสอบเพื่อ

ความเข/าใจ และการปรับตัวในสังคม พลวัตได/อยBางเหมาะสม



คำอธิบายรายวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดให/เรียน ไมBน/อยกวBา 93 หนBวยกิต ดังน้ี 

2.1 วิชาบังคับ กำหนดให/เรียนจำนวน 12 ชุดวิชา รวมไมBน/อยกวBา 78 หนBวยกิต

2.1.1 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดNานสุขภาพ 1

หลักการพื ้นฐานด/านฟoสิกสI จุลินทรียI ปรสิตและชีวเคมีที ่เกี ่ยวข/องกับสุขภาพและ

สิ่งแวดล/อม

ฟส161 ฟ�สิกส2พ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร2สุขภาพ 1(1-0-2)

PY161 Basic Physics for Health Science 

แรง คาน โมเมนตัม พลังงาน การเคลื่อนที่เชิงเส/น เชิงมุม คุณสมบัติของสสารและ

กลศาสตรIของไหลสำหรับวิทยาศาสตรIสุขภาพ

สส111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3(2-2-5)

HPX111 Microbiology and Parasitology for Public Health 

ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรียIและปรสิต การเรียกชื่อและการจำแนก

ประเภท การกระจายทางภูมิศาสตรI โรคติดเชื้อและปรสิตที่เปVนปXญหาสาธารณสุข ปฏิบัติการทาง

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื ้องต/น ประยุกตIใช/จุลินทรียIในการจัดการสิ ่งแวดล/อมและการ

สาธารณสุข

สส112 ชีวเคมีเพ่ือการสRงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

HPX112 Biochemistry for Health Promotion

หลักการชีวเคมีพื้นฐาน คุณสมบัติและหน/าที่ของสารประกอบ สารละลายบัฟเฟอรI 

หมูBฟXงกIชั่นของสารอินทรียI สารชีวโมเลกุล ชีวพลังงานศาสตรI เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การ

ควบคุมเมแทบอลิซึมในภาวะปกติและเจ็บปpวย ชีวเคมีของของเหลว การเกิดมะเร็ง  ระบบภูมิคุ/มกัน 

และความชราในรBางกาย  ดีเอ็นเอเทคโนโลยี การวิเคราะหIสารชีวโมเลกุลและการใช/ความรู/ทาง

ชีวเคมีเพื่อเลือกวิธีการสBงเสริมสุขภาพ



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.2 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดNานสุขภาพ 2

กายวิภาคศาสตรIสรีรวิทยาของอวัยวะในรBางกาย การเปลี่ยนแปลงของรBางกาย   เมื่อเกิดโรค

และอาการของโรค

สส113 บูรณาการระบบรRางกายมนุษย2 1 3(3-0-6)

HPX113 Integration of Human Body System 1

ความรู/เบ้ืองต/นเกี่ยวกับระบบรBางกายมนุษยI กายวิภาคศาสตรIและสรีรวิทยาของ

อวัยวะในระบบหBอหุ/มรBางกาย ระบบกระดูกและกล/ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบตBอมไร/ทBอ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถBายปXสสาวะ 

ระบบสืบพันธุI

สส114 บูรณาการระบบรRางกายมนุษย2 2 2(2-0-4)

HPX114 Integration of Human Body System 2

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพยาธิสรวีิทยาของรBางกาย กลไกการตอบสนองของรBางกาย

เมื่อเกิดพยาธิสภาพที่ระดับเซลลIและเน้ือเยื่อ กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวเน่ืองกับปXจจัย

เสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของระบบรBางกายเมื่อเกิดจากโรคที่เปVนปXญหาสำคัญด/านสาธารณสุขและ

แนวทางสBงเสริมสุขภาพ



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.3 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดNานสุขภาพ 3

หลักการดำเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข ปXญหาและแนวทางการ

สBงเสริมสุขภาพ

สส115 ระบบบริการสาธารณสุข 2(2-0-4)

HPX115 Public Health Service Systems

ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการดำเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบ

บริการสาธารณสุข ปXญหาและแนวทางการแก/ไขที่เกี่ยวข/องกับการสาธารณสุขของประเทศไทย

สส116 การสRงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX116 Health Promotion

ทฤษฎีที่เกี่ยวข/องกับการสBงเสริมสุขภาพ พัฒนาการของนโยบาย ยุทธศาสตรIการ

สBงเสริมสุขภาพ กลยุทธIและแนวทางการสBงเสริมสุขภาพในตBางประเทศและประเทศไทย ในโรงเรียน 

สถานประกอบการด/านสุขภาพ การสร/างการมีสBวนรBวมกับภาคีเครือขBายและการสBงเสริมสุขภาพ

รBวมกับภาคีเครือขBาย



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.4 ชุดวิชาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การบำบัดโรค ตามขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ภูมิปDญญาไทยและการแพทยGทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

สส221 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบ้ืองต.น 3(2-2-5)
HPX221 First Aid and Primary Medical Care

หลักการและวิธีการปฐมพยาบาล การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื ้องตMน การวางแผน

ครอบครัว การสOงตOอผูMปPวย การฟRSนฟูสุขภาพ  การปฏิบัติหัตถการ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรค
เบื้องตMน         ตามขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

สส222ปฏิบัติการบำบัดโรคเบ้ืองต.น 1(0-3-0)
HPX222 Primary Medical Care Practice

ฝWกทักษะการซักประวัติ การตรวจรOางกาย การคัดกรอง การบำบัดโรคเบื้องตMน และการสOงตOอ

ผูMปPวย  ที่มีปDญหาสุขภาพ ตามขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สส223 เภสัชวิทยาเบ้ืองต.นสำหรับสาธารณสุข 2(2-0-4)

HPX223 Basic Pharmacology for Public Health
ความรูMพื้นฐานดMานเภสัชพลศาสตรGและเภสัชจลนศาสตรG หลักการใชMยา ความรูMพื้นฐานดMานการ

บริบาลเภสัชกรรม กลไกการออกฤทธิ์ของยา ประเภทของยาตามบัญชียาหลักแหOงชาติและระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข ยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารจัดการคลังยาในหนOวยงานดMานสุขภาพ
สส224 ภูมิปwญญาไทยและการแพทยzทางเลือก 2(1-2-3)

HPX224 Thai Wisdom and Alternative Medicine
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานการแพทยGแผนไทยและการแพทยGทางเลือก การประยุกตGภูมิปDญญาไทย      

และการแพทยGทางเลือกเพ่ือการสOงเสริมสุขภาพแบบองคGรวม



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.5 ชุดวิชาการสรNางความรอบรูNดNานสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรI การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนา     

ความรอบรู/ทางสุขภาพ

สส231 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX231 Health Education and Health Behaviour

แนวคิดและทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรI หลักการประเมินและวิเคราะหI

พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกตIองคIความรู/ในการสื่อสารและออกแบบกระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตามสถานการณIสุขภาพและบริบททางสังคม

สส232 ความรอบรูNทางสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX232 Health Literacy

แนวคิด ความสําคัญและความรอบรู/ทางสุขภาพ รูปแบบการพัฒนาความรอบรู/ทาง

สุขภาพ เครื่องมือวัดและการประเมินผลลัพธIความรอบรู/ทางสุขภาพ ปฎิบัติการสร/างความรอบรู/

ด/านสุขภาพ



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.6 ชุดวิชาพฤติกรรมการดำรงอยูRเพ่ือสุขภาวะ

สBงเสริมสุขภาพตามหลักโภชนาการการออกกำลังกายและสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับภาวะ

สุขภาพ

สส241 โภชนาการเพ่ือการสRงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

HPX241 Nutrition for Health Promotion

ประเภทของสารอาหาร การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล

ในวัยตBางๆ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝZาระวังทางด/านโภชนาการ การคำนวณคุณคBา

อาหาร โภชนบำบัดในโรคตBางๆ การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนาการชุมชน

สส242 การสRงเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3)

HPX242 Mental Health Promotion

แนวคิดและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางด/านอารมณI 

จิตใจ สังคม  การประเมินภาวะสุขภาพจิต หลักการให/คำปรึกษาทางสุขภาพจิต พลังแหBงการฟijนตัว

และทักษะการปรับตัว การสBงเสริมสุขภาพจิตในสถานการณIตBางๆ

สส243 การยศาสตร2และการออกกำลังกาย 2(1-2-3)

HPX243 Ergonomics and Exercise

การยศาสตรIเบื้องต/น ประเภทของการออกกำลังกาย การประเมินสมรรถภาพทาง

กาย กลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อออกกำลังกาย ฝEกปฏิบัติการออกกำลังกาย ออกแบบ

โปรแกรมออกกำลังกายให/เหมาะสมกับการทำงานและการใช/ชีวิตในปXจจุบัน



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.7 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 1

บริหารจัดการงานสุขภาพทั้งในระดับชุมชนและในระดับนานาชาติ การใช/เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานสุขภาพ

สส351 การบริหารงานสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX351 Health Administration

หลักการและแนวคิดการบริหารงานสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรในงาน

สุขภาพ การบริหารองคIกรที่มุBงเน/นความยืดหยุBน การประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงใน

งานสุขภาพ การวิเคราะหIองคIกรและการจัดทำแผนกลยุทธI การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ

สส352 เทคโนโลยีสารสนเทศดNานสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX352 Health Information Technology

หลักการ ความสำคัญ และสถานการณIของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสุขภาพ การ

เข/าถึงและจัดการข/อมูลสุขภาพการสร/างเครือขBายข/อมูลและสารสนเทศด/านสุขภาพในยุคดิจิตัลบน

พื้นฐานของกฎหมายและจรรยาบรรณ การรู/เทBาทันและการประเมินคุณภาพสารสนเทศสุขภาพ



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.8 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 2

กระบวนการทางการตลาดสังคมในการสBงเสริมสุขภาพ กระบวนการวางแผนและ

ประเมินผลงานสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตรIสาธารณสุข

สส353 การวางแผนและการประเมินผล 2(1-2-3)

HPX353 Planning and Evaluation

แบบจำลองการจัดทำแผนงานโครงการ เครื่องมือ เทคนิควิธี กระบวนการในการ

วางแผนและประเมินผล การพัฒนาโครงการ ฝEกปฏิบัติการวางแผนและการประเมินความสำเร็จ

ของงานสBงเสริมสุขภาพ

สส354 เศรษฐศาสตร2สาธารณสุขเพ่ือการสRงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

HPX354 Public Health Economics for Health Promotion

หลักการทางเศรษฐศาสตรIสาธารณสุข การวัดคุณภาพชีวิต การตัดสินใจเลือกบริการ

สุขภาพ และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ/มคBาของการจัดโครงการสBงเสริม

สุขภาพด/วยหลักเศรษฐศาสตรIสาธารณสุข

สส355 การตลาดสังคมเพ่ือการสRงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

HPX355 Social Marketing for Health Promotion

แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดสังคม กระบวนการวางแผนและการดำเนินงานทาง

การตลาดสังคม ในการสBงเสริมสุขภาพ



คำอธิบายรายวิชา 

2.1.9 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 3

วิธีการปZองกันและควบคุมโรคติดตBอโรค และโรคไมBติดตBอ วิธีทางวิทยาการระบาด         

ในการจัดการปXญหาสาธารณสุข การวินิจฉัยชุมชน กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองคIรวม

สส356 การป�องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3)

HPX356 Prevention and Control of Diseases

หลักการและวิธีการปZองกันและควบคุมโรคติดตBอ โรคไมBติดตBอเรื้อรัง โรคอุบัติใหมB 

โรคอุบัติซ้ำและโรคติดตBอระหวBางประเทศ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การสร/างเสริมภูมิคุ/มกันโรค 

พระราชบัญญัติโรคติดตBอ การปZองกันและควบคุมโรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดล/อม มาตรการ

การปZองกันโรคอุบัติใหมB โรคอุบัติซ้ำและโรคติดตBอระหวBางประเทศ

สส357 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)

HPX357 Epidemiology

อุบัติการณIของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค การกระจายของโรค การเฝZาระวังโรค 

การสอบสวนโรค รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด สถิติทางวิทยาการระบาด สถิติชีพ ดัชนี

อนามัย หลักวิทยาการระบาด ในการแก/ปXญหาสาธารณสุขในชุมชน

สส358 การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค2รวม 3(1-4-4)

HPX358 Diagnosis and Development of Holistic Community Health

หลักการและองคIประกอบของกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน

ด/านสุขภาพแบบองคIรวม วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ หลักการและเทคนิคการเสริมสร/างความ

เข/มแข็งและการมีสBวนรBวม ของชุมชนประยุกตIความรู/เพื่อดำเนินการพัฒนาสุขภาพตามสภาพปXญหา

และศักยภาพของชุมชน
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2.1.10 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิจัยและพัฒนางานสุขภาพ

สถิติที่ใช/ในงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการจัดการความรู/สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม

สส361 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร2สุขภาพ 3(2-2-5)

HPX361 Biostatistics for Health Science

การพรรณนาข/อมูล การสุBมตัวอยBาง ความนBาจะเปVนและชBวงความเชื่อมั่น หลักการ

อนุมานทางสถิติ สถิติที ่ใช/บBอยในงานวิจัยวิทยาศาสตรIสุขภาพ การคำนวณขนาดตัวอยBางและ

อำนาจการทดสอบ ฝEกการเลือกใช/สถิต ิและการใช/โปรแกรมทางสถิต ิสำหรับงานวิจ ัยทาง

วิทยาศาสตรIสุขภาพ

สส362 การจัดการความรูNดNานสิ่งแวดลNอมเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX362 Environmental Knowledge Management for Health 

แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการความรู/ การใช/เครื ่องมือในการจัดการ

ความรู/ด/านสุขภาพ การออกแบบ และปฏิบัติการจัดการความรู/ด/านสิ่งแวดล/อมเพื่อสุขภาพในระดับ

บุคคล ระดับการปฎิบัติงาน และระดับการพัฒนาองคIกร

สส363 ระเบียบวิธีวิจัยดNานสุขภาพ 1(1-0-2)

HPX363 Health Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสุขภาพ การออกแบบวิจัย ประเภทงานวิจัย การสร/าง

เครื่องมือวิจัย การเขียนโครงรBางวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษยIและสัตวIทดลอง
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2.1.11 ชุดวิชาการพัฒนาสิ่งแวดลNอมเพ่ือสุขภาวะ

ปXจจัยที่สBงผลกระทบตBอสิ่งแวดล/อมและสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตBอ

สุขภาพ การจัดการปXญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล/อมและการประกอบอาชีพ

สส371 อนามัยสิ่งแวดลNอม 3(2-2-5)

HPX371 Environmental Health

หลักการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล/อม การควบคุมสัตวIพาหะนำโรค การสุขาภิบาล

อาคารสาธารณะ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การจัดการและควบคุมขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 

มลพิษทางอากาศ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล/อมกรณีสา

ธารณภัย การประเมินผลกระทบตBอสุขภาพและสิ่งแวดล/อม การประเมินความเสี่ยงด/านอนามัย

สิ่งแวดล/อม  การสBงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อแก/ไขปXญหาสิ่งแวดล/อม

สส372 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)

HPX372 Occupational Health and Safety

แนวคิด ขอบเขตและความสําคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปXญหาสุขภาพ

ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย การปZองกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการ

ประกอบอาชีพ มาตรฐาน   และกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2.1.12 ชุดวิชาประสบการณ2ทางวิชาชีพการสRงเสริมสุขภาพ 1

ฝEกทักษะการวิเคราะหIองคIกรเชิงกลยุทธIและแผนปฏิบัติงานด/านสุขภาพภายใต/จรรยาบรรณ

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข/อง

สส481 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวขNองกับการสRงเสริมสุขภาพ2(2-0-4)

HPX481 Public Health Ethics and Law for Heath Promotion

กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับการสBงเสริมสุขภาพ บทบาทหน/าที่ความรับผิดชอบตBอตนเอง

และหน/าที่ภายใต/จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับสถานการณIสุขภาพ

ในปXจจุบัน

สส482 ปฏิบัติงานการสRงเสริมสุขภาพ 1 4(0-16-0)

HPX482 Health Promotion Practice I

ปฏิบัติทักษะการวิเคราะหIองคIกรเชิงกลยุทธI การกำหนดกลยุทธI และแผนปฏิบัติงาน

ด/านสุขภาพ การรายงานโรคทางระบาดวิทยา การเขียนโครงการสBงเสริมสุขภาพ การประยุกตI

การตลาดสังคมกับการสBงเสริมสุขภาพ พัฒนาบทบาทการเปVนนักสBงเสริมสุขภาพในสถานการณIจริง
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2.1.13 ชุดวิชาประสบการณ2ทางวิชาชีพการสRงเสริมสุขภาพ 2

ฝEกทักษะการวินิจฉัยชุมชน การออกแบบนวัตกรรมหรืองานวิจัยด/านสุขภาพ

สส483 ปฏิบัติงานการสRงเสริมสุขภาพ 2 4(0-16-0)

HPX483 Health Promotion Practice II

ปฏิบัติทักษะการวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะหIความต/องการด/านสุขภาพของชุมชน การ

จัดกิจกรรม / โครงการด/านสุขภาพ การวิเคราะหIโครงการทางเศรษฐศาสตรIสาธารณสุข การ

ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

สส484 ปฏิบัติงานการสRงเสริมสุขภาพ 3 2(0-8-0)

HPX484 Health Promotion Practice III

ฝEกทักษะการวิเคราะหIความต/องการด/านสุขภาพของประชาชน จัดลำดับความสำคัญ

ของปXญหา สืบค/นและประเมินหลักฐานเชิงประจักษI การออกแบบนวัตกรรมด/านสุขภาพ การ

นำไปใช/และประเมินความสำเร็จของการใช/นวัตกรรม

สส485 การวิจัยดNานสุขภาพ 1(0-2-1)

HPX485 Health Research

การเก็บข/อมูลวิจัยด/านสุขภาพ การวิเคราะหIข/อมูล การเขียนผลงานและการอภิปราย

ผลวิจัยการตรวจสอบการคัดลอกข/อมูล การเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยด/าน

สุขภาพ
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2.2 วิชาเลือก กำหนดใหMเรียนจำนวน 5 ชุดวิชา ไมOนMอยกวOา 15 หนOวยกิต 

2.2.1 ชุดวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสุขภาพ 1
ทักษะภาษาอังกฤษ และการผลิตสื่อมัลติมีเดียในงานสุขภาพ

สส291ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
HPX291 English for Public Health

คำศัพทGทางการแพทยGและวิทยาศาสตรGสุขภาพ การใชMภาษาอังกฤษในการทำงานดMานการ

สOงเสริมสุขภาพ การอOานและเขียนบทความและงานวิจัยดMานสุขภาพ
สส292 ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการส0งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX292 Multimedia for Health Promotion
หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียพื้นฐาน เทคนิคการสรMางสื่อ การเลือกเทคโนโลยีในการสรMาง           

สื ่อมัลติมีเดีย ปฏิบัติการสรMางและใชMสื ่อมัลติมีเดียและสื่อปฏิสัมพันธGดMานสุขภาพตามจรรยาบรรณ และ

กฎหมาย    ที่เกี่ยวขMอง
2.2.2 ชุดวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสุขภาพ 2

ทักษะการสื่อสารดMานสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
สส293 ทักษะการส่ือสารเพ่ือการส0งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)

HPX293 Communication Skills for Health Promotion

แนวคิดและหลักการของการสื่อสาร รูปแบบและกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่สอดคลMองกับ
บริบทที่หลากหลาย ฝWกทักษะการสื่อสารสุขภาพตามสถานการณGทางสุขภาพ

กภ491 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (1-0-2)
PTX491 Personality Development

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม การรูMทันการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวใหMเขMากับสถานการณGตOาง ๆ การสรMางเจตคติและกิจนิสัยที่ดี
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2.2.3 ชุดวิชากลยุทธzการส0งเสริมสุขภาพ 1

พัฒนาการและพฤติกรรมตามวัย การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรม กระบวนการสOงเสริมสุขภาพใน
แตOละวัยและสภาพความพิการ

สส391 การส0งเสริมสุขภาพตามวัย 3(2-2-5)
HPX391 Health Promotion for All Age Groups

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการและพฤติกรรมตามวัย ปDญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตOอสุขภาพ     

การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม  กระบวนการสOงเสริมสุขภาพในแตOละชOวงวัย
สส392 การส0งเสริมสุขภาพผู.สูงอายุและคนพิการ 2(1-2-3)

HPX392 Health Promotion for Elderly and People with Disability
ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับผูMสูงอายุและคนพิการ ผลกระทบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง          

ตOอผูMสูงอายุและคนพิการ การดำเนินงานดMานการสOงเสริมสุขภาพสำหรับผูMสูงอายุและคนพิการ การสื่อสาร         

และการชOวยเหลือผูMสูงอายุและคนพิการ การจัดกิจกรรมและโครงการสOงเสริมสุขภาพ
2.2.4 ชุดวิชากลยุทธzการส0งเสริมสุขภาพ 2

ประยุกตGกลยุทธGการสOงเสริมสุขภาพ การออกแบบกระบวนการสOงเสริมสุขภาพโดยใชMหลักฐานเชิง
ประจักษGเพ่ือแกMปDญหาสุขภาพ

สส491 การส0งเสริมสุขภาพในบริบทท่ีท.าทาย 2(1-2-3)

HPX491 Health Promotion in Challenging Contexts
แนวคิด หลักการสOงเสริมสุขภาพ การประยุกตGใชMในสถานการณGดMานสุขภาพที่ทMาทายในบริบท

ตOางๆ ของสังคม
สส492 การส0งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษz 2(1-2-3)

HPX492 Evidence Based Health Promotion

แนวคิดการสOงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษG การต้ังคำถาม การสืบคMนและการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษG การกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานการสOงเสริมสุขภาพ
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2.2.5 ชุดวิชากลยุทธ2การสRงเสริมสุขภาพ 3

การสBงเสริมสุขภาพสำหรับผู/ปpวยระยะสุดท/ายแบบประคับประคอง และการให/คำแนะนำ

ด/วยการออกกำลังกายในรูปแบบตBางๆ ที่มีความเหมาะสม

กก474 การดูแลผูNป�วยระยะสุดทNายแบบประคับประคอง 2(1-2-3)

OT474 Palliative Care 

กิจกรรมบำบัดในการสBงเสริมการชBวยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การมีสBวนรBวมของ

ครอบครัวในการดูแล และปรับสภาพจิตใจให/แกBผู/ปpวยระยะสุดท/ายแบบประคับประคอง

กภ492 การออกกำลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพและสุขภาวะ 1(0-2-1)

PTX492 Therapeutic exercise for health and wellness

ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังเพื่อรักษาและการให/คำแนะนำด/วยการออกกำลังกายใน

รูปแบบตBางๆ ที่มีผลตBอสุขภาวะองคIรวมทั้งรBางกายและจิตใจในแตBละชBวงวัย



040302
01

ELO1 อธิบายปrจจัยที ่มีผลตRอสุขภาพและ

การดำเนินงานสุขภาพโดยใชNความรู NดNาน

วิทยาศาสตร2สุขภาพ สิ่งแวดลNอม เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม 

ELO2 วิเคราะห2สถานการณ2สุขภาพ สื่อสารทาง

สุขภาพ ใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรNางความ

รอบรูNดNานสุขภาพ

ELO3 ดำเนินการวิจัยด.านสุขภาพ นวัตกรรม 

โปรแกรมทางสุขภาพ สามารถทำงานเป�นทีม 
และเป�นผู.นำด.านการส0งเสริมสุขภาพ

ELO4 ปฏิบัติงานการส0งเสริมสุขภาพอย0างเป�นองคz

รวมสอดคล.องกับบริบทที่หลากหลาย ตามบริบทของ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ และประยุกตzใช.

หลักฐานเชิงประจักษz

ผลลัพธOการเรียนรูQท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา



040302
01

ปEที่ 1 อธิบายปrจจัยที่มีผลตRอสุขภาพและ

การดำเนินงานสุขภาพโดยใชNความรู NดNาน

วิทยาศาสตร2สุขภาพ สิ่งแวดลNอม เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม 

ปีที$  & วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ สื$อสาร

สุขภาพโดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 

สามารถทาํงานเป็นทมี 

ป�ที ่ 3 สามารถวางแผน ออกแบบกระบวนการ

ส0งเสริมสุขภาพ ประเมินผลความสำเร็จของงาน
ส0งเสริมสุขภาพ ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

สุขภาพ และเป�นผู.นำด.านการส0งเสริมสุขภาพ 

ป�ท่ี 4 ปฏิบัติงานการส0งเสริมสุขภาพอย0างเป�นองคzรวม

ในบริบทที่หลากหลาย สร.างความรอบรู.ด.านสุขภาพ 
ว ิจ ัยหรือนวัตกรรมทางสุขภาพ และประยุกตzใช.

หลักฐานเชิงประจักษz 

ผลลัพธOการเรียนรูQท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปSการศึกษา 



มาตรฐานการเรียนรูQของหลักสูตรตามเกณฑO AUN-QA 

รายวชิา
Expected Learning Outcome (ELOs)

1 2 3 4
!.หมวดวิชาเฉพาะสาขา วิชาบงัคบั

!.! ชดุวิชาพื 7นฐานวิชาชีพด้านสขุภาพ !

ฟส!>! ฟิสกิส์พื 7นฐานสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ � �
สส!!! จลุชีววิทยาและปรสติวิทยาสาํหรับสาธารณสขุ � �
สส!!M ชีวเคมีเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � �
!.M ชดุวิชาพื 7นฐานวิชาชีพด้านสขุภาพ M

สส!!Q กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � �
สส!!R พยาธิสรีรวิทยาเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � �
!.Q ชดุวิชาพื 7นฐานวิชาชีพด้านสขุภาพ Q

สส!!S ระบบบริการสาธารณสขุ � �
สส!!> การสง่เสริมสขุภาพ � � � �
!.R ชดุวิชาการดแูลสขุภาพแบบบรูณาการ

สสMM! การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบื 7องต้น � � �

สสMMM ปฏิบติัการบําบดัโรคเบื 7องต้น � � �
สสMMQ เภสชัวิทยาเบื 7องต้นสาํหรับงานสาธารณสขุ � �
สสMMR ภมูิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลอืก � � �
!.S ชดุวิชาการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ

สสMQ! สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ � �
สสMQM ความรอบรู้ทางสขุภาพ � �
!.> ชดุวิชาพฤติกรรมการดํารงอยูเ่พืNอสขุภาวะ

สสMR! โภชนาการเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � � �
สสMRM การสง่เสริมสขุภาพจิต � � �
สสMRQ การออกกําลงักายเพืNอการทํางาน � � �



มาตรฐานการเรียนรูQของหลักสูตรตามเกณฑO AUN-QA 

รายวิชา
Expected Learning Outcome (ELOs)

1 2 3 4

1.7 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 1

สส351 การบริหารงานสุขภาพ � � �
สส352 เทคโนโลยีสารสนเทศด@านสุขภาพ � � �
1.8 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 2

สส353 การวางแผนและการประเมินผล � � � �
สส354 เศรษฐศาสตรKสาธารณสุขเพ่ือการสQงเสริมสุขภาพ � � �
สส355 การตลาดสังคมเพ่ือการสQงเสริมสุขภาพ � � � �
1.9 ชุดวิชาการบริหารงานสุขภาพ 3

สส356 การปUองกันและควบคุมโรค � � �
สส357 วิทยาการระบาด � �
สส358 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองคKรวม � � � �
1.10 ชุดวิชาพ้ืนฐานวิจัยและพัฒนางานสุขภาพ

สส361 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตรKสุขภาพ � �

สส362 การจัดการความรู@ด@านสิ่งแวดล@อมเพ่ือสุขภาพ � � �

สส363 ระเบียบวิธีวิจัยด@านสุขภาพ � � �
1.11 ชุดวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล@อมเพ่ือสุขภาวะ

สส371 อนามัยสิ่งแวดล@อม � � �
สส372 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย � � �
1.12 ชุดวิชาประสบการณKทางวิชาชีพการสQงเสริมสุขภาพ 1

สส481 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข@อง
กับการสQงเสริมสุขภาพ � �

สส482 ปฏิบัติงานการสQงเสริมสุขภาพ 1 � � � �
1.13 ชุดวิชาประสบการณKทางวิชาชีพการสQงเสริมสุขภาพ 2

สส483 ปฏิบัติงานการสQงเสริมสุขภาพ 2 � � � �
สส484 ปฏิบัติงานการสQงเสริมสุขภาพ 3 � � � �
สส485 การวิจัยด@านสุขภาพ � � � �



มาตรฐานการเรียนรูQของหลักสูตรตามเกณฑO AUN-QA 

รายวชิา
Expected Learning Outcome (ELOs)

1 2 3 4
M. หมวดวิชาเลอืก

M.! ชดุวิชาทกัษะภาษาและการสืNอสารสขุภาพ !

สสM\! ภาษาองักฤษเพืNองานสง่เสริมสขุภาพ � �

สสM\M สืNอมลัติมีเดียเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � �

M.M ชดุวิชาทกัษะภาษาและการสืNอสารสขุภาพ M

สสM\Q ทกัษะการสืNอสารเพืNอการสง่เสริมสขุภาพ � �

กภR\! การพฒันาบคุลกิภาพ �

M.Q ชดุวิชากลยทุธ์การสง่เสริมสขุภาพ !

สสQ\! การสง่เสริมสขุภาพตามวยั � � � �

สสQ\M การดแูลสขุภาพผู้สงูอายแุละคนพิการ � � � �

กกR_R การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคอง � �

M.R ชดุวิชากลยทุธ์การสง่เสริมสขุภาพ M

สสR\! การสง่เสริมสขุภาพในบริบททีNท้าทาย � � � �

สสR\M การสง่เสริมสขุภาพอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ � � � �



ความสอดคลNองผลเรียนรูNทRีคาดหวังกับวิสัยทัศน2และพันธกิจของคณะ

ความสอดคล.อง
ผลลัพธzการเรียนรู.ท่ีคาดหวัง (ELOs)

1 2 3 4

วิสัยทัศนz

เปcนองคGกรตMนแบบที่ผสานศาสตรG องคGความรูM 

นวัตกรรม ระหวOางกายภาพบําบัดและการสOงเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะผูMสูงอายุ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

สามารถผสานศาสตรGระหวOางกายภาพบําบัดและการ
สOงเสริมสุขภาพ รOวมสรMางสรรคGนวัตกรรม ใชMหลักฐานเชิง

ประจักษGและมีทักษะการสื่อสารสุขภาพ

สรMางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ

นานาชาติบูรณาการองคGความรูMและศาสตรG
กายภาพบําบัด และการสOงเสริมสุขภาพ

สOงเสริมการเรียนรูMตลอดชีวิต ใหMบริการวิชาการแกOสังคม 

โดยผสานศาสตรGดMานกายภาพบําบัดและการสOงเสริม
สุขภาพ

พัฒนาตMนแบบคลินิกกายภาพบําบัดที่มีการผสานศาสตรG

ดMานกายภาพบําบัดและการสOงเสริมสุขภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและขีด

ความสามารถของบุคลากร สรMางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลMอมที่เอื้อตOอการพัฒนาคณะสูองคGกร

ตMนแบบบนพ้ืนฐานของหลักธรรมมาภิบาล

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตผูMนำดMานการสOงเสริมสุขภาพ สรMางความรอบรูMดMาน
สุขภาพ มีความคิดเชิงสรMางสรรคGและพัฒนานวัตกรรม

ดMานสุขภาพ



ผลเรียนรู.ท่ีคาดหวัง (Expected learning 
outcomes)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4

ความคาดหวังจากผู.มีส0วนได.ส0วนเสีย ด.านทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

1.คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตOอตนเองและ

สังคม

2.ทักษะการตัดสินใจและการแกMปDญหา

3.การคิดเชิงสรMางสรรคG

4.การคิดเชิงวิเคราะหG

5.การสื่อสารและสารสนเทศ

6.การทํางานเปcนทีม

ความคาดหวังจากผู.มีส0วนได.ส0วนเสีย ด.านองคzความรู.

1.ความรูM พ้ืนฐานวิทยาศาสตรGสุขภาพทางดMานกายภาพ 

และชีวภาพ

2.ความตMองการดMานสุขภาพ และปDจจยักาํหนดสุขภาพ

3.แนวคิด หลักการและ วิธีการสOงเสริมสุขภาพ

4.ระเบียบวิธีวิจัยทางดMาน สุขภาพ

5.การสื่อสารสุขภาพและใชM เทคโนโลยีสารสนเทศดMาน

สุขภาพ

6.แนวคิดและหลักการการบริหารจัดการงาน 

สาธารณสุข

ความสอดคลNองผลเรียนรูNทRีคาดหวังกับความคาดหวังของผูNมีสRวนไดNสRวนเสีย



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส5งเสริมสุขภาพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

“ผลิตผู?นำด?านการส&งเสริมสุขภาพ สร?างความรอบรู?ด?านสุขภาพ 

มีความคิดเชิงสร?างสรรคOและพัฒนานวัตกรรมด?านสุขภาพ”


