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มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
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หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา   :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร  : 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program in Public Health 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)    
   ชื่อย่อ :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)    
 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Health (Public Health) 
   ชื่อย่อ :  B.P.H. (Public Health) 
 
3.  วิชาเอก : ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ :  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 5.2  ภาษาที่ใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : ไม่มี 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว   
     
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2  เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559 
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2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตร  
 ความคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต 4 ปี โดยมีจ านวนนักศึกษา 75 คน/ปี และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
จ านวน 18,500 บาท/คน/ปี และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 74,000 คน/หลักสูตร 
  

2.7 ระบบการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย :  

1)  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

2)  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา      
ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา โดยส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และให้ศึกษา
ได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
 
 3.1   หลักสูตร 

 3.1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 140  หน่วยกิต 
  3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มภาษา                           ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มพลศึกษา   ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ        30 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข                      44 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
 
 



13 

 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
       1)  ความหมายของรหัสรายวิชา 

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดรหัสรายวิชา  หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553        
มีความหมายดังนี้  

ตัวที่หนึ่งและสอง  หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา 
ตัวที่ห้า   หมายถึง  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี 
ตัวที่หก    หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด   หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา    
 เลขล าดับที่ 1-7 มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ 1 และ 2      19   หมายถึง   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ล าดับที่ 3 และ 4      06  หมายถึง   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ล าดับที่ 5       1 – 4  หมายถึง   ระดับของวิชาชั้นปีที่ 1 - 4 
ล าดับที่ 6-7           01 - 99    หมายถึง   ล าดับที่ของวิชา 

 
 3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มภาษา             ไม่น้อยกว่า    14 หน่วยกิต 
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย             ไม่น้อยกว่า      2 หน่วยกิต  

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร      3(3-0-6)  
    (Thai Language and Communication) 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย       2(2-0-4)  
    (Thai Language Arts)   
 

  1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ             ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต   
1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

     (Foundation English I) 
1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3(3-0-6) 

     (Foundation English II) 
1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6)  

     (Academic English)  
  1421 307  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6) 
                          (English for Health Science)  
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

    (Sciences in Daily Life)  
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(3-0-6) 

               (Biodiversity and Climate Change) 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต       3(3-0-6) 

    (Environment and Life)   
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
              (Household  Electrical Appliance in Daily Life)  
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

               (Mathematics and Computer in Daily Life) 
1200 108 อาหารเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

    (Food for Life)                     
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

    (Drugs in Daily Life) 
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม     3(3-0-6) 

    (Herbs for Health and Beauty) 
1103 113 รังสีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

    (Radiation in Everyday Life) 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น      3(3-0-6) 

    (Life Skills and Adolescent Health) 
1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ    3(3-0-6) 

    (Sex Behavior and Safety Sex) 
 

1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต   
   1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ  3(3-0-6) 
              (Man and Aesthetics) 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม  3(3-0-6) 
              (Philosophy in Life and Society) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล  3(3-0-6) 
              (Man and Reasoning) 
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6)  
              (Man and Civilization) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
              (Thai Culture) 
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1432 102 วัฒนธรรมอีสาน  3(3-0-6) 
              (Isan Culture) 
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
              (ASEAN Cultures) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6) 
              (Music and Life) 
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์  3(3-0-6) 
              (Arts for Emotional Refinement)  
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
              (Man and Tourism) 

   
1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

1441 100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
              (Man and Society) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  3(3-0-6) 
              (Contemporary Culture) 
1443 200 กฎหมายกับสังคม  3(3-0-6) 
              (Law and Society) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 
              (Dynamics of Thai Society) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
              (Art of Living) 

 1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  3(3-0-6) 
               (Media and Information Literacy) 

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร  3(3-0-6) 
              (Man and Communication) 
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย  3(3-0-6) 
              (Contemporary ASEAN Community)  
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่      3(3-0-6) 
              (Modern Business Management)  
1702 100 การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     3(3-0-6) 
              (Marketing for ASEAN Economic Community)   
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
              (Finance Skills in Daily Life) 
1706 102 สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่     3(3-0-6) 
               (Technology for Communication in Modern Life) 
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1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
               (Buddhist Economics and Sufficiency Economy) 
2300 111 สันติวิธีในสังคม       3(3-0-6) 
              (Peace in Society)  
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย      3(3-0-6) 
               (Public Administration and Thai Society) 
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน    3(3-0-6)  

    (Thai – ASEAN Relations) 
2300 114  พลเมืองศึกษา       3(3-0-6) 
               (Civic Education) 
 

1.4 กลุ่มพลศึกษา       ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 

    (Exercise for Health) 
1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

                        (Sports for Health) 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ             30 หน่วยกิต 

1101 156 หลักชีววิทยา      3(3-0-6) 
              (Principles of Biology) 
1102 104 เคมีทั่วไป          3(3-0-6) 
              (General Chemistry) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1(0-3-0) 
              (General Chemistry Laboratory)  
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
              (Fundamental Physics)  
1902 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     2(2-0-4) 
              (Biochemistry for Health Science) 
1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     4(3-3-6) 
              (Anatomy and Physiology) 
1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-2-5) 
              (Microbiology and Parasitology)  
1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น      2(2-0-4) 
              (Introduction to Public Health) 
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1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข     3(2-2-5) 
              (Biostatistics for Public Health)   
1906 203 ประชากรศาสตร์      2(2-0-4) 
              (Demography) 
1906 301 โภชนศาสตร์      2(2-0-4) 
              (Nutrition) 
1906 302 อนามัยครอบครัว      2(2-0-4) 

                        (Family Health)   

 
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข             30 หน่วยกิต 

1902 203 บริหารสาธารณสุข       3(3-0-6) 
              (Public Health Administration)  
1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
              (Environmental Health)  
1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(3-0-6) 
              (Occupational Health and Safety) 
1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 

   (Health Education and Behavioral Science) 
1906 204 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ      3(3-0-6) 

   (Infectious and Non-Infectious Disease) 
1906 205 กฎหมายสาธารณสุข       3(3-0-6) 
              (Public Health Laws) 
1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น       3(2-2-5) 
              (Basic of Patient Care)       
1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

   (Research Methodology) 
1906 309 วิทยาการระบาด       3(3-0-6) 
              (Epidemiology) 
1906 401 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ     3(0-9-0)  

   (Field Practice in Comprehensive Community Health) 
 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข             44 หน่วยกิต 

1906 304 อนามัยชุมชน        3(2-2-5) 
              (Community Health) 
1906 305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข     3(2-2-5) 
             (Public Health Data and Information System) 
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1906 306 การประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพชุมชน     3(2-2-5) 
              (Community Health Risk Assessment) 
1906 307 ฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ      2(0-6-0) 

   (Field Practice in Health Communication)  
1906 310 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม      2(2-0-4) 
              (Holistic Health Care)  
1906 311 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน     3(1-4-4) 

   (First Aid and Patients Emergency Care) 
1906 312 การตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น     4(2-4-6) 

   (Physical Examination and Primary Medical Care)  
1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรค เบื้องต้น   4(0-12-0) 

   (Field Practice in Physical Examination and Primary Medical Care) 
1906 314 เภสัชสาธารณสุข       2(1-2-3) 
              (Public Health Pharmacy) 
 1906 317 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      2(2-0-4) 
              (Public Health Economics)  
1906 402 การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในงานอนามัยชุมชน   3(2-2-5) 

   (Application of Epidemiology in Community Health) 
1906 403 การประเมินสุขภาพชุมชน      2(2-0-4) 
              (Community Health Assessment) 
1906 404 สัมมนาด้านสาธารณสุข       1(0-2-1) 

   (Seminar in Public Health)  
1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1     3(0-9-0) 
              (Community Health Research I) 
1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2     3(0-9-0) 
              (Community Health Research II) 
1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน      4(0-12-0) 

   (Field Practice in Community Health) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือก

เสรี  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
 1906 315 การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข    2(1-2-3) 
      (Insect Vector and Rodent Control) 

1906 316  สุขภาพจิตชุมชน       2(2-0-4) 
              (Community Mental Health)  
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1906 408 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานอนามัยชุมชน   2(1-2-3) 
     (Application of Public Health Information System in Community Health) 
1906 409 การดูแลผู้สูงอายุ       2(1-2-3) 
              (Elderly Care) 
1906 410 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข     2(1-2-3) 
              (Consumer Protection in Public Health) 

 
4. แผนการศึกษา 

 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts) 2(2-0-4) 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  
(Life Skills and Adolescent Health)    

3(3-0-6) 

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication) 3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health)   

1(0-2-1) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ  1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)   3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
(General Chemistry Laboratory)  

1(0-3-0) 

รวม (Total) 16 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน
(Mathematics and Computer in Daily Life) 

3(3-0-6) 

1432 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 156 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0-6) 
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 
1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น  (Introduction to Public 
Health)    

2(2-0-4) 

เลือกเสรี xxxx xxx  ไม่น้อยกว่า 2 
รวม (Total) 22 

 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)  3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1902 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(Biochemistry for Health Science)   
2(2-0-4) 

1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
(Anatomy and Physiology)  

4(3-3-6) 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1902 203 บริหารสาธารณสขุ  
(Public Health Administration)   

3(3-0-6) 

1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
(Health Education and Behavioral Science) 

3(2-2-5) 

1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 3(3-0-6) 
1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety)   

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 307  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(English for Health Science) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ  1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
(Microbiology and Parasitology)    

3(2-2-5) 

1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข  
(Biostatistic for Public Health)  

3(2-2-5) 

1906 203 ประชากรศาสตร์ (Demography) 2(2-0-4) 
วิชาชีพ
สาธารณสุข  

1906 204 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ  
(Infectious and Non-Infectious Disease)  

3(3-0-6) 

1906 205 กฎหมายสาธารณสุข (Public Health Laws) 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxx xxx ไม่น้อยกว่า 2 

รวม (Total) 19 
 

ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ  1906 301 โภชนศาสตร์ (Nutrition) 2(2-0-4) 
1906 302 อนามัยครอบครัว (Family Health) 2(2-0-4) 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  
(Basic of Patient Care)  

3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขาสาธารณสุข 
 

1906 304 อนามัยชุมชน (Community Health)  3(2-2-5) 
1906 305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข 
(Public Health Data and Information System) 

3(2-2-5) 

1906 306 การประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพชุมชน 
(Community Health Risk Assessment) 

3(2-2-5) 

1906 307 ฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ   
(Field Practice in Health Communication)                                       

2(0-6-0) 

1906 314 เภสัชสาธารณสุข   
(Public Health Pharmacy) 

        2(1-2-3) 

เลือกเสรี xxxx xxx ไม่น้อยกว่า 2 
รวม (Total) 22 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(2-2-5) 
1906 309 วิทยาการระบาด (Epidemiology)  3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขาสาธารณสุข  

1906 310 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health Care) 

2(2-0-4) 

1906 311 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  
(First Aid and Patients Emergency Care) 

3(1-4-4) 

1906 312 การตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น 
(Physical Examination and Primary Medical Care)  

4(2-4-6) 

1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรค
เบื้องต้น (Field Practice in Physical Examination and 
Primary Medical Care) 

4(0-12-0) 

1906 317 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   
(Public Health Economics)  

2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 
 

ชั้นปีที่  4  (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 401 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(Field Practice in Comprehensive Community Health) 

3(0-9-0) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขาสาธารณสุข  

1906 402 การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในงานอนามัย
ชุมชน  
(Application of Epidemiology in Community Health) 

  3(2-2-5) 

1906 403 การประเมินสุขภาพชุมชน  
(Community Health Assessment) 

2(2-0-4) 

1906 404 สัมมนาด้านสาธารณสุข  
(Seminar in Public Health) 

1(0-2-1) 

1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน  1 
(Community Health Research I) 

3(0-9-0) 

รวม (Total) 12* 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา  หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขาสาธารณสุข 

1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน  2 
(Community Health Research II) 

3(0-9-0) 

1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 
(Field Practice in Community Health) 

4(0-12-0) 

รวม (Total) 7* 
*หมายเหตุ :  ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 16.2) 
 
5.  ค าอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มภาษา 
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย 

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร       3(3-0-6) 
     (Thai Language and Communication) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
     ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมีตรรก 
วิจารณ์ 

Thai language skills to express ideas and present issues systemically and logically 
 
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย       2(2-0-4) 
     (Thai Language Arts) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะ ทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร 

Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending and  
receiving messages  
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1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
     (Foundation English I) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด   
การอ่าน และการเขียน 
 English for communicative purposes focusing on developing listening; speaking; 
reading; and writing skills 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)   
             (Foundation English II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง  การพูด  

การอ่าน และการเขียน 
English for communicative purposes at a higher level focusing on listening; speaking; 

reading; and writing skills 
 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
     (Academic English) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การเขียนสรุป 
เรื่องท่ีอ่านได้   

English for communication in academic contexts focusing on academic reading and 
summarizing in both written and oral forms 
 
1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
  (English for Health Sciences) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
การอภิปรายประเด็นส าคัญและการน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Academic English in health sciences contexts with an emphasis on reading for 
analyzing; discussing key issues and presenting academic opinions 
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

    (Sciences  in Daily  Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

Development of science; scientific concepts  about  nature; philosophy; scientific 
methodology; science  process skill; facts about nature as related  to humans and other living 
things; conservation of natural resources;  scientific  and  technological  innovation  in daily life 

 
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(3-0-6) 
     (Biodiversity and Climate Change) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศบนบก   
น้ าจืดและน้ าทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ 

Causes and present evidence of climate change effecting on local, regional and  
global  biodiversity  including  terrestrial, fresh water and marine  ecosystems; biological 
extinction and mutation; epidemic;  emerging diseases;  effects on food  and agricultural 
products; solving approaches at personal,  local  and  international  levels 

 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต        3(3-0-6) 

    (Environment and Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความเข้าใจและ
กรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   



26 

 

 

Integrated  relationship between disciplines  in environmental  science; current 
understandings  and conceptual  frameworks in studying  of  environment and  human life; 
informational resources about environment; relationship between  human,  society and 
environment; importance  of  ecosystems; natural  resources and  biodiversity; current status 
of natural  resources consumption;  impact of technology on environment; scientific 
approaches to management of environmental problems; sustainable  development; 
environmental  laws; roles of youth  in environmental  management 
 
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

    (Household  Electrical  Appliances  in Daily Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า  หลักการทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัย  
ในชีวิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ชนิดต่างๆ  

Electrical sources; basic principles of  electricity and  electric  circuits and their  
applications for safety and cost reduction;  common household  appliances for daily use; 
highly efficient energy saving appliances  
 
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
     (Mathematics and Computer in Daily Life) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

การจ าแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จ านวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์              
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน               
สถิติในชีวิตประจ าวัน  การท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  การใช้อินเตอร์เน็ต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Classification  of  mathematics; number and symbol;  mathematical  structure; 
mathematical  reasoning; problem solving  using  mathematical  methods;  mathematics and 
other  sciences;  statistics in daily life; how the computer work;  using computer in workplace; 
efficiently use of the internet 
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1200 108  อาหารเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
    (Food  for  Life)                     
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ า ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร  อาหารและประโยชน์ โภชนาการ
ส าหรับช่วงวัยต่างๆ  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินสุขภาพ  การเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัย   
สมุนไพรในอาหารและผลดีของสมุนไพรต่อชีวิต  พฤกษเคมีเพ่ือสุขภาพที่ดี  กิจกรรมการผลิตอาหารส าหรับ
ครัวเรือน  สื่อการประชาสัมพันธ์ทางการค้าและการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอาหาร      

Five  groups of food  staples and  water;  agricultural  sectors  and  food  
production; foods and their benefits; age-appropriated  nutrition; basic knowledge  on  health  
assessment;  food  safety and their selection; herbs in food  and  their health  benefits;  
phytochemicals  for  good  health; household  food  production;  commercial  advertising  
and  decision  on  food  product  consumption 
 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

    (Drugs in Daily Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  สิทธิของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับยา  แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทย  ผลไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา 

Behavior of  drug  consumption  in Thai society; consumer rights about drug; 
concept of dietary supplement products and appropriate drug use;  inappropriate drug use in 
Thai society; adverse effects  of  drugs  
 
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 

    (Herbs for Health and Beauty) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ประเภทและลักษณะของเครื่องส าอางชนิดต่างๆ   ประโยชน์และโทษของเครื่องส าอางที่ผลิตจาก
สารเคมีและสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสปา  การเลือกใช้และการเก็บ
รักษาเครื่องส าอาง  ผลไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางอย่างไม่ถูกต้อง 

Types and characteristics  of  various  cosmetic  products;  advantages and  
disadvantages  of cosmetic  production from chemicals and herbal extracts in health and 
beauty;  dietary  supplement products and spa; selection and storage of  cosmetic products; 
adverse  effects  associated  with misuse of cosmetic products 
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1103 113 รังสีในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
     (Radiation in Everyday Life)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ชนิดและแหล่งก าเนิดของรังสี  รังสีในสิ่งแวดล้อม  ปริมาณรังสี  ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต มาตรฐาน   
ความปลอดภัยสากลส าหรับการป้องกันรังสี  การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
และการผลิตพลังงาน  กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี  
 Types  and radiation sources; environmental radiation; radiation dose; biological 
effect of radiation; international safety standards for radiation protection; radiation  application 
in industries, medicals, agricultures and power plants; case studies of radiation protection  in 
radiation accidents 
 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น       3(3-0- 6) 

    (Life Skills and Adolescent Health) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ธรรมชาติการเจริญเติบโตของวัยรุ่น  พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  การส่งเสริมพัฒนาการ    
ด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่น และทักษะชีวิต
ส าคัญที่จ าเป็นเพ่ือด ารงชีวิตของวัยรุ่น 

Nature of adolescent growth; adolescent development; aromotion of adolescent 
development; health problem; guideline for protection; self – health care of adolescence and 
important life skill for adolescent living 

 
1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ     3(3-0-6) 

    (Sex Behavior and Safety Sex)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
ความรักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศ  
ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เก่ียวข้องทางเพศ  

Gender role and sexual behavior; sexual risk behavior and sexual transmitted  
disease; love and partner selection, gender disorder, homosexuality, science and art of 
appropriate practice of sexual happiness; sexual danger and prevention, sexual 
communication and sexual related laws 
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1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
     (Man and Aesthetics) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความงามที่ด ารงอยู่ในธรรมชาติ  ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึนซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และอัตภววิสัย  
ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพ้ืนฐาน 

Aesthetics of nature; aesthetics of fine art; man-made aesthetics and ugliness in 
human society and natural surroundings; subjectivist, objectivist and relativist analyses of 
aesthetics; conceptual overview of aesthetics 
 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
     (Philosophy in Life and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมอง
ของศาสนาต่างๆ  

Definition, characteristics, and scope of Western and Eastern philosophies, important 
issues in metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; different religious perspectives on 
Thai philosophy 

 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
     (Man and Reasoning) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้าง
เหตุผล   ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล   การอ่านเชิงวิพากษ์บทความ 
 Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; 
assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles 
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1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
     (Man and Civilization) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พัฒนาการที่ส าคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพ้ืนที่และช่วงเวลาต่าง ๆ   สภาพแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน และอินเดีย การสร้างระบบ
การเมืองแบบจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อโลกตะวันออก                
การแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย  
 Important developments of major civilizations in different geographical areas and 
periods; natural environments and human settlements in Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient 
Greece, Ancient Roman, China, and India; rise of the empire political system, religions and 
civilizations; influences of Western civilizations on the Eastern world; cultural exchanges 
between West and East; changes in the contemporary world 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
     (Thai Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย  หัวข้อ
ที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai intellectual 
heritage; selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6) 
     (Isan Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน   สังคมและ
วัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยล้านช้าง        
สมัยรัตนโกสินทร์   กลุ่มคนในภาคอีสาน   เศรษฐกิจภาคอีสาน   ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน   
ประเพณี 12 เดือน   ศิลปกรรมภาคอีสาน ภูมิปัญญาอีสานด้านการปกครอง   การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

Geography and natural resources of Isan; Isan society and culture in prehistoric 
times, in the Dvaravati period, during the ancient Khmer’s influence, in Lan Xang and 
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Rattanakosin periods; peoples of Isan; Isan economy; Isan religions and beliefs; twelve-month 
rite tradition; Isan art; Isan administrative wisdom; Isan social and cultural changes 

 
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
     (ASEAN Cultures) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่ม
คนในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกในกลุ่มประเทศอาเซียนและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อสังคม
อาเซียน  อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น  

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;   
adoption of Indian and Chinese cultures; influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples; Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies; 
Post World War II changes; establishment of ASEAN; social and cultural diversities; traditional 
livelihood and wisdom; ASEAN after Cold War 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) 
     (Music and Life) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มี
ต่อวิถีชีวิตและสังคม   

Elements of music; relationships between music and human life; purposes and roles 
of music in human lifestyles and society 
 
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ 3(3-0-6) 
     (Arts for Emotional Refinement) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมี
บทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การใช้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมการแสดงออกแห่งตนที่สร้างสรรค์อันจะน าไปสู่   
การพัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ   

General backgrounds and aspects of arts in various forms including artistic artifacts 
and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts in creative self-expression 
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lending to emotional refinement, social intelligence and intellectual for  improvement quality 
of life which forming spiritual uplift and aesthetics 
 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     (Man and Tourism) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญในการท่องเที่ยวของมนุษย์ สถานที่และการจัดการการท่องเที่ยว      
ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 Roles and importance of tourism for man; tourist destinations and tourism 
management; characteristics of a good tourist; field trip 
 

1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
     (Man and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้น  
เพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย 

Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; consumerism and 
globalization; class; gender; status; Thai political problems 
 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มโนทัศน์ของวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างและอ านาจของวัฒนธรรม     
ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องโลกาภิวัตน์ รัฐชาติ   
ชาติพันธุ์  ความเชื่อศาสนาและเพศ   
 Cultural concepts;  analysis of contemporary cultural phenomena; cultural 
structures and powers in Thai society and global society; analysis of cultural relationships 
concerning  issues such as globalization, nation state, ethnicity, religious  beliefs and gender 
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1443 200 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6) 
     (Law and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย        
การจัดท ากฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบังคับใช้กฎหมาย
ในสังคม 
 Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations; 
lawmaking; law and social control; law and social change social; law enforcement 
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 แนวคิด  พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็น 
การเข้าสู่ทุนนิยม  พัฒนาการประชาธิปไตย  ลักษณะชาตินิยมของไทย  อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคมต่างๆ 
 Concepts, development, and relationships between Thailand’s economy, politics 
and society with respect to capitalist transformation;  development towards democracy;    
Thai nationalism; ideologies and social factions 
 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
     (Art of Living) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
สังคม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  

Man and thinking; understanding of self and others; roles, duties and responsibilities in 
family and society; teamwork, personality and social etiquettes; interpersonal relationships and 
communication 
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1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
     (Media and Information Literacy) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

Importance of media literacy in the context of information driven society;  impacts 
of media;  skills and components of media analysis for literacy;  principles of information 
retrieval for optimum benefit;  avoidance of media with negative impacts on self and society 
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร        3(3-0-6) 
     (Man and Communication) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสาร
ของมนุษย์โดยเน้นที่หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร 

Importance and need for communication; processes, elements and forms of human 
communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern society; 
search and utilization of information for communicative purposes 

 
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary ASEAN Community) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

สังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของประชาคมอาเซียนร่วมสมัย  ความร่วมมือและ        
ความขัดแย้งภายในประชาคมอาเซียน และระหว่างประชาคมอาเซียนกับประชาคมโลก  

Social; economical; cultural and political issues of the contemporary ASEAN 
community; collaborations and conflict within the ASEAN community and between ASEAN and 
other international  communities 
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1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่       3(3-0-6) 
    (Modern  Business  Management) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การจัดการองค์กร   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเงิน  การบัญชี  ภาษี  
ธุรกิจระหว่างประเทศ   การบริหารความเสี่ยง   การประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ 

Science of management;  concepts,  theories and practice in economics; 
organization  management;  human resources management; marketing;  efficiency and 
effectiveness improvement;  finance; accounting; taxation;  international business;               
risk management; application for business  analysis and decision making  

 
1702 100 การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      3(3-0-6) 

    (Marketing for ASEAN Economic Community)   
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความหมาย  ความส าคัญและกระบวนการของการตลาด  แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่  
หน้าที่ทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด
ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อธุรกิจไทย 
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

Meaning,  importance and process of marketing; concepts and principles of modern 
marketing; marketing functions; marketing segmentation; selection of target market and 
positioning; significance of AEC; impacts of AEC on Thai businesses; marketing environment 
analysis of AEC members; international marketing strategies: product, price, place and 
promotion; application of marketing strategies in AEC countries 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

    (Finance Skills  in Daily Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

การบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคล   กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล           
การวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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Management of daily life personal finance; personal financial planning process;  
financial  planning  for  retirement with an emphasis on developing  the quality of personal  
life  in both mental and physical aspects 
 
1706 102 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่     3(3-0-6) 
              (Technology for Communication in Modern Life) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

วิวัฒนาการระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต   
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย รายได้และการเติบโตของธุรกิจการ
สื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน 

Evolution of informations technology for communication; patterns and roles of 
Internet communication; impacts on life and responses to changes; changes of Thai society 
and global society; revenue and growth of communication service via the Internet; 
responsibilities and morals in the age of borderless communication 
 
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
     (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความส าคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก    
ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ การบริโภค  การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์และ
บทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Importance of Buddhist Economics; comparison between Buddhist Economics and  
mainstream economics; understanding of human beings context through Buddhism; 
consumption; production and product distribution in Buddhist Economics context and 
government’s roles; sufficiency economy and sustainable  development 

 
2300 111 สันติวิธีในสังคม               3(3-0-6) 

    (Peace in Society)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแย้งจากธรรมชาติและมนุษย์ การวิเคราะห์สถานการณ์
ความขัดแย้งจากมุมมองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมุ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี  
สันติวิธีในฐานะที่เป็นทั้งจริยธรรมและเทคนิคส าหรับการการแก้ไขความขัดแย้ง 
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Meaning of peace; cause of conflict in natural and human; analysis the conflict 
situations from science, human science and social science perspective to live peacefully in 
society; non violence as an ethic and a technique for conflict resolution 
 
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย       3(3-0-6) 

    (Public Administration and Thai Society) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการแนวใหม่   
การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน   การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  
การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ กรณีศึกษาการบริหาร
สังคมไทยที่ล้มเหลว   กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยที่ประสบผลส าเร็จ  ความท้าทายของการบริหารสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน         

Concept about public administration; classical of administration, new administration, 
good administration, moral and sufficiency economy administration and sustainable 
administration; public administration and Thai society before and after 1932 revolution era; 
public administration and Thai society in national economic and social development plan era; 
case study of failure Thai society administration;  case study of successful Thai society 
administration; challenge of Thai society administration at present era 

 
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
              (Thai – ASEAN Relations)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี                               

การก่อตั้งอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ประเด็น
พ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนอนาคต
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน    

Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); structure of the 
Association;  ASEAN way;  development of political, economic and socio-cultural cooperative 
mechanisms;  initiatives on ASEAN community; changes in Thai society; issues effecting 
people’s daily life;  relations between Thailand and other ASEAN countries;  future of Thai – 
ASEAN relation 
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2300 114 พลเมืองศึกษา (Civic Education)      3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี            
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

อิสรภาพและการพ่ึงพาตนเองของพลเมือง ความเท่าเทียมกันในสังคมของพลเมือง การยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

Freedom and self-reliance of citizen; social equality among citizen; recognition of  
diversity and differences; human rights; social responsibility; understanding and participating in 
democracy 

 
1.4 กลุ่มพลศึกษา 

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
     (Exercise for Health) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกก าลังกายประเภทต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง 

Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self efficacy 
assessment 

 
1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
     (Sports for Health) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ทักษะพ้ืนฐาน  กฎ  กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
Different types of sports in terms of basic skills; rules and regulations; playing 

instructions and competitions 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 156 หลักชีววิทยา          3(3-0-6) 
(Principles of Biology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และเทคนิคการศึกษาเซลล์ โครงสร้างและการท างานของ

เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ พลังงานในสิ่งมีชีวิต  การท างานของเอนไซม์และกระบวนการเมแทบอลิซึม การแบ่ง
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เซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การควบคุม และการแสดงออกของยีน 
ชีววิทยาเชิงประชากรและวิวัฒนาการของมนุษย์   นิเวศวิทยาของมนุษย์ 

Chemical basic of life, cell and cell visualizing techniques, structure and working 
systems of cell, tissues and organs, bioenergetics, enzyme and metabolism, cell division and 
gametogenesis, structure and function of genetic information, gene regulation and expression, 
biology in population and human evolution, human ecology 
 
1102 104 เคมีทั่วไป         3(3-0-6) 

(General Chemistry) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร้างอะตอม  เทอร์โมไดนามิกส์เคมี  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ จลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  กรด

เบส  ไฟฟ้าเคมี นิวเคลียร์เคมี  เคมีอินทรีย์ 
Atomic structure thermodynamics solid liquid gases chemical kinetics chemical 

equilibrium acid base electrochemistry nuclear chemistry organic chemistry 
 

 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  (General Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102  104  เคมีทั่วไป 

 ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 1102  104  เคมีทั่วไป 
 Laboratory work designed to accompany General Chemistry 
 
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

    (Fundamental Physics) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

กลศาสตร์เบื้องต้น สสารและพลังงาน ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ 

Introduction to mechanics; matter and energy; electricity and magnetism; 
radioactivity; environment and geology physics; apparatus and instrumental physics 
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1902 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ       2(2-0-4)                    
              (Biochemistry for Health Science) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กรด-เบสและบัฟเฟอร์  เอนไซม์และโคเอนไซม์ เมแทบอลิซึม 

เบื้องต้นและชีวพลังงานของเซลล์  คาร์โบไฮเดรตและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีนและเมแทบอลิซึม
ของโปรตีนและกรดอะมิโน  ลิพิดและเมแทบอลิซึมของลิพิด  กรดนิวคลิอิก นิวคลีโอไทด์ และเมแทบอลิซึมของ
กรดนิวคลีโอไทด์  เมแทบอลิซึมผสมผสาน  วิตามิน  เกลือแร่  เยื่อหุ้มชีวภาพ  เลือดและส่วนประกอบของเลือด  
ฮีมและเมแบลอลิซึมของบิลิรูบิน  การจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน เทคนิคทางชีวโมเลกุล  

Cell and cell composition, acid-base and buffer; Enzyme and coenzyme;  
Introduction to metabolism and cell bioenergetics; Carbohydrate and carbohydrate 
metabolism; Lipid and lipid metabolism; Protein and amino acid metabolism; Vitamin; Mineral; 
Nucleic acid, nucleotide and metabolism of nucleotide; Integration of metabolism; Biological 
membrane; Blood and blood composition; Heme and bilirubin metabolism; DNA replication, 
transcription, translation and control of gene expression; Molecular biology techniques 
 
1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      4(3–3-6) 

(Anatomy and Physiology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1101 156 หลักชีววิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
จุลกายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ ศึกษา

โครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการท างาน และความผิดปกติ รวมถึงกลไกของการเกิดโรคของระบบต่างๆ        
ในร่างกายมนุษย์ 

Microanatomy; gross anatomy; physiology and pathophysiology of human body; 
study of structure, functions, regulations, disorders and mechanisms of diseases in different 
human body systems 

 
1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา       3(2-2-5)  

    (Microbiology and Parasitology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1101 156 หลักชีววิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
รูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิทยาการระบาดของ

จุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญทางการแพทย์ เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย      
การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา          
ระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกาย 
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    Morphology; structure; life cycles; growth; reproduction; metabolisms; epidemiology 
of medical microorganisms and parasites; pathogens causing major public health problems in 
Thailand; sterilization and disinfection; laboratory tests for microbiology and parasitology; 
immune systems and immune response 

 
1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น      2(2-0-4) 

(Introduction to Public Health) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการทางสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  ประวัติความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์กรและบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวกับสุขภาพท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาสาธารณสุขของไทย ระบบ
บริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข            
การสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ    
     Concepts and principles of health; determinants of health; history of public health; 
health organizations and their roles at national and international levels; public health 
problems in Thailand; public health service system in Thailand and in other countries; policy 
on public health problem solving; primary health care; national health development plans 
 
1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข       3(2-2-5) 
              (Biostatistics for Public Health)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ มาตรวัดค่าตัวแปร การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติ
ที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การค านวณขนาดตัวอย่าง 

     Basic knowledge of biostatistics; variable measurements; measures of central 
tendency and probability dispersion; probability distribution; statistic distribution; estimation; 
hypothesis testing; parametric and nonparametric statistics; sample size calculation 
 
1906 203 ประชากรศาสตร์        2(2-0-4)                                                       

(Demography)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
    แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ แหล่งที่มาของข้อมูลทางประชากร องค์ประกอบและ

สาระส าคัญทางประชากร การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวการเจริญพันธุ์  ภาวการตาย    
ตารางชีพ การย้ายถิ่น ก าลังแรงงาน ประชากรกับคุณภาพชีวิต แนวคิดทฤษฎีทางประชากร ความสูญเสียปีสุข
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ภาวะของประชากร นโยบายประชากร วิเคราะห์สถานการณ์ทางประชากรกับสภาวะสุขภาพ การใช้ข้อมูลทาง
ประชากร 
               Basic concepts of demography; sources of population data; components and essence 
of population; increase and change of population; fertility; mortality; life tables; migration; labor 
force; population and quality of life; conceptual theories of population; disability adjusted life 
years; population policy; analysis of population situations and health status; use of demographic 
data 
 
1906 301 โภชนศาสตร ์       2(2-0-4) 

(Nutrition)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการ หน้าที่ของสารอาหาร 

โภชนาการส าหรับวัยต่างๆ อาหารแลกเปลี่ยน โภชนบ าบัด การเลือกและปรุงประกอบอาหารให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการ การให้โภชนศึกษา ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการในประเทศไทย การประเมินภาวะ
โภชนาการในชุมชน แนวทางด าเนินงานแก้ไขปัญหาโภชนาการโดยบุคลากรสาธารณสุข  

Definitions and importance of food; nutrients and nutrition; functions of nutrients, 
nutrition across lifespan; food exchange; diet therapy; selection and cooking of nutritious food; 
nutrition education; problems and causes of nutritional problems in Thailand; assessment of 
nutritional status in community; solutions suggested by health care personnel on nutritional 
problems 
 
1906 302 อนามัยครอบครัว       2(2-0-4) 

(Family Health)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
บทบาทหน้าที่ครอบครัว แนวคิดพ้ืนฐานทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

การดูแลสุขภาพสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิงในระยะตั้งครรภ์       
การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอด การดูแลสุขภาพหญิงในระยะหลังคลอด การดูแลสุขภาพเด็กวัยทารก      
วัยก่อนเรียน  การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน อนามัยโรงเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
การดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพและผู้ป่วย ในระยะสุดท้ายของชีวิต การให้
ค าปรึกษาครอบครัว การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมครอบครัวในชุมชน  

Family roles; basic theoretical concepts of family structure; genetic diseases; 
reproductive health care services; family planning; health care for pregnant women; health 
care for women in labor; treatments for women after birth delivery; health care for infants; 
health care for preschool children; health care for school-aged children; school health care 
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services; immunization; health care for adolescents; health care for adults; health care for the 
elderly; health care and palliative care ; family counseling; home visits in community 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
1902 203 บริหารสาธารณสุข        3(3-0-6) 
 (Public Health Administration) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     แนวคิด ระบบการบริหารงานสาธารณสุข หลักการ นโยบายและแผนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ในประเทศไทยและอาเซี่ยน  การจัดองค์กร  การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์  การจัดท าแผน  โครงการ         
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การเขียนโครงการ  การประเมินผลโครงการ  การบริหารงานบุคคล          
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    Basic concepts; public health management systems; principles, policy and public 
health and environmental plans in Thailand and other ASEAN countries; organization 
management; strategic management for health systems; project planning; project evaluation; 
human resource management; budget management; local administration on public health and 
environment 

 
1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

    (Environmental Health) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
    ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ าสะอาด 

มลพิษทางน้ า มลพิษอากาศ  มลพิษในดิน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรคการสุขาภิบาล
อาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ 

Definitions, scopes and importance of environmental health; environmental 
pollution; water supply; water pollution, air pollution; soil pollution; solid waste and excreta; 
insect vector and rodent control; food sanitation; housing and workplace sanitation 
 
1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

    (Occupational Health and Safety)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
    แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตระหนักและการประเมินอันตราย

จากสิ่งแวดล้อมในการท างาน  การควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน พิษวิทยาที่เก่ียวกับ          
การประกอบอาชีพ เออร์โกโนมิคส์ โรคจากการท างาน อุบัติเหตุและการป้องกัน  การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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ความปลอดภัยในการท างานในห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Concept and scopes of occupational health and safety; recognition and evaluation 
of environmental hazards at work; control of environmentals hazard at work; occupational 
toxicology; ergonomics; occupational diseases; accidents and prevention; fire prevention and 
control; safety in laboratory work; occupational health and safety in agricultural work; 
occupational health and safety regulations; occupational health and safety management 
systems 
 
1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์        3(2-2-5) 

    (Health Education and Behavioral Science)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     แนวคิดและหลักการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการทางสุขศึกษา สื่อและเทคโนโลยี
ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา    
การสร้างเสริมสุขภาพ การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข  

    Concepts and principles of health education and behavioral sciences; methods of 
health education; media and technology for health education management; behavior theory; 
analysis of health behaviors; modification of health behavior; health behavior surveillance; 
planning and evaluation of health education services; health promotion; health counseling; 
health communication and public relations in public health 
 
1906 204 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ           3(3-0-6)                                                                     
             (Infectious and Non-Infectious Disease) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
และโรคไม่ติดเชื้อ หลักการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ า โรคติดเชื้อน าโดยแมลง โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน โรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคจากการประกอบ
อาชีพ โรคจากพิษของพืชและสัตว์  โรคเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร 

    Factors causing infectious and non-infectious diseases in Thailand; epidemiology of 
infectious and non-infectious diseases; principles of disease prevention and control; infections 
spread by close personal contact; respiratory infections; food and water borne diseases; 
diseases primarily transmitted by arthropod vectors; zoonoses; vaccine-preventable diseases; 
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psychoneurosis; cardiovascular disease; diabetes mellitus; occupational diseases; infections 
from plants and animals; environmental diseases; traffic collision  
 
1906 205 กฎหมายสาธารณสุข        3(3-0-6) 
 (Public Health Laws)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การคุ้มครองสวัสดิภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ 
ของผู้พิการและอนามัยของประชาชนในวัยต่างๆ กฎหมายที่เก่ียวกับการสาธารณสุขในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยละเมิดและความรับผิดของพนักงาน เจ้าหน้าที่เก่ียวกับวิชาชีพ แนวทางและทิศทาง            
การขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข หลักการทางนิติเวชศาสตร์  

    Constitutional laws pertaining to public health; consumer protection laws; health 
promotion; disease prevention and control; health and safety protection; health rehabilitation 
for the disabled and health of people of different ages; local government laws on public 
health; laws of tort and tort liability; the movement to impose the law on public health 
professionals; principles of forensic medicine 
 
1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น       3(2-2-5) 

    (Basic of Patient Care)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     คุณลักษณะของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ  การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
วิธีการท าลายเชื้อโรค การล้างมือ การใช้ของปราศจากเชื้อโรค การใส่หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือ เสื้อคลุม   
การวัดสัญญาณชีพ การดูแลผู้ที่มีไข้  การดูแลผู้ป่วยประจ าวัน การให้อาหารทางสายยาง การให้ออกซิเจน        
การใส่สายสวนปัสสาวะ  หลกัการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น การดูแลผู้พิการ 
 Characteristics of health care professionals; health care systems; prevention of diseases 
from spreading; disinfection; hand hygiene; aseptic techniques; personal protective equipment;                    
vital signs; nursing care for patients with fevers; daily patient cares; nasogastric tube feedings; 
oxygen therapy; urinary catheterization; history taking and physical examination 
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1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 
    (Research Methodology) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมายและประเภทการวิจัย รูปแบบของการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย   
การทบทวนวรรณกรรม ชนิดของตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ การแปลผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การอ่านและวิจารณ์บทความวิจัย การเขียนและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 Definitions and types of research; research designs; steps to writing research; 
research questions; literature review; types of variables; sampling; designs and evaluation of 
research tools; selection of appropriate statistics for analysis; data interpretation; research 
proposals; critical and analytical thinking; research writing and presentation 
 
1906 309 วิทยาการระบาด        3(3-0-6)                                                        

(Epidemiology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค  

การกระจายของโรคและอุบัติภัย  การวัดทางระบาดวิทยาและดัชนีอนามัย ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 
การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ  สถิติในทางวิทยาการระบาด  

     Definitions; scopes; principles; epidemiological methods; epidemic nature of disease 
occurrence and factors involved in the emergence of diseases; distribution of diseases and 
incidences; measures in epidemiology and health indices; epidemiological surveillance and 
investigation; epidemiology of infectious and non-infectious diseases; types of study designs in 
epidemiology; concepts of association and causation; statistics for epidemiology    

 
1906 401 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ     3(0-9-0) 
     (Field Practice in Comprehensive Community Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 304 อนามัยชุมชน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกวินิจฉัยชุมชน การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพ  

ความจริงอย่างรอบด้าน  จัดล าดับปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  เขียนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน วางแผนการด าเนินงานในชุมชน จัดกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เขียนรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอผลการด าเนินงาน  
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               Practice of community diagnosis; tools to assess community health care needs; practice 
of analytical skills through health problem situations; priority setting of health care problems in 
community; project planning and writing; implementation of community participatory projects or 
activities to solve community health problems; community management; evaluation of project 
operation and management; project reports and presentation 
 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุข 
1906 304 อนามัยชุมชน         3(2-2-5) 
     (Community Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความส าคัญของการอนามัยชุมชน โครงสร้างและลักษณะของชุมชนเมือง ชนบทและชุมชนแออัด  

ปัญหาอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการท างานในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กระบวนการสร้างพลังชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการวินิจฉัยชุมชน การพัฒนาอนามัยชุมชน       
การจัดการสาธารณสุขในชุมชน การวางแผนแก้ไขปัญหาในชุมชนและการประเมินผลแผนงานโครงการ  

    Importance of community health; structure and characteristics of urban community, 
rural areas and slums; community health problems; community health systems; community 
work process; community participation; community empowerment process; tools for 
community analysis; community diagnosis process; community health development; public 
health management in communities; project planning to solve community problems and 
evaluation of project plans 
 
1906 305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข      3(2-2-5)  
              (Public Health Data and Information System) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระบบการสื่อสารและเครือข่าย การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข การจัดการฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารสาธารณสุข ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์       
ความต้องการระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดหา ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
แนวโน้มการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ระบบสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบสังคมออนไลน์ 

Basic concepts of public health information systems; communication and network 
systems; database management systems; development of public health information systems; 
decision support systems; information systems for administrators; artificial intelligence and 
expert systems; strategic information systems; needs analysis for information systems; 
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information system designs; provision, installation and maintenance of information systems; 
trends of management information systems on public health data; information systems for 
research; future trends in information technology; ethical and security issues in online social 
networks 

 
1906 306 การประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพชุมชน     3(2-2-5) 
              (Community Health Risk Assessment) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมาย ลักษณะของความเสี่ยงด้านสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทางกายและจิต  

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เทคนิคการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การประเมินสิ่ง
คุกคาม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยชุมชน การประเมินการสัมผัส การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง การวัดและติดตามความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ 

Definition; Principles of risk characterization; physical and mental health risk 
assessment; health risk factors; health risk assessment techniques; risk assessment step; hazard 
assessment; Environment Impact Assessment: EIA; Health Impact Assessment: HIA; Community 
Health Impact Assessment: CHIA; exposure assessment; dose determination and response 
measurement; health measurement and monitoring   

    
1906 307 ฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ       2(0-6-0) 
              (Field Practice in Health Communication)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อสารสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  การสื่อสารสุขภาพเพ่ือการป้องกัน

และควบคุมโรค  การสื่อสารสุขภาพเพ่ือการรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
สุขภาพ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ และประเมินผลโครงการด้านการสื่อสารสุขภาพ 

Health communication field practice for health promotion; Health communication 
for disease prevention and control; Health communication for treatment and rehabilitation ; 
Technology and application for health communication; project proposals, project 
management, and evaluation of health communication projects 
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1906 310 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม       2(2-0-4) 
(Holistic Health Care)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ   องค์ประกอบของภาวะสุขภาพองค์รวม แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ   กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ   การส่งเสริมศักยภาพของบุคคลในการดูแลและ
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยแบบองค์รวม ตลอดจนครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ     
แนวทางการประยุกต์ใช้ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 Concepts of health and health promotion; components of holistic health care; 
health promotion theories; strategies for holistic lifespan health care and health promotion 
and holistic family and community health care; promotion of health care in different settings; 
application of appropriate technology to promote health care 
 
1906 311 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน      3(1-4-4) 
              (First Aid and Patients Emergency Care)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของการปฐมพยาบาล  การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผล  การปฐมพยาบาล

ผู้ได้รับสารพิษ การปฐมพยาบาลผู้ถูกงูและสุนัขกัด  การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าหู ตา คอและจมูก 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเคล็ดและกระดูกหัก การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน  ชัก ช็อค 
และหมดสติ การช่วยฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย          
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

    Definitions and importance of first aid; first aid for wounds , toxic substance, snake 
and dog bites, first aid for foreign body in eyes, ears, throats and noses; first aid for patients 
with sprain injuries and broken bones; first aid and care of emergency patients with seizure, 
circulatory shocks and unconsciousness; cardiopulmonary resuscitation; triage for mass 
casualty incidents and disasters; patient transport; referral systems   

 
1906 312 การตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น     4(2-4-6)         
             (Physical Examination and Primary Medical Care)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 การวินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการและอาการแสดงที่ส าคัญของโรค พยาธิสภาพของโรคใน
ระบบต่างๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การดูแลรักษาพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น การพิจารณาส่งต่อ
ผู้ป่วย และการเขียนระเบียนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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 Differential diagnosis; signs and symptoms of diseases; pathological characteristics of 
diseases; basic laboratory investigations; medical care; drug use in primary care; referral 
systems; medical records 
 
1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น   4(0-12-0) 

    (Field Practice in Physical Examination and Primary Medical Care) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 312 การตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น งานเยี่ยมบ้าน งานสร้างเสริม

สุขภาพ งานสุขศึกษา งานป้องกันและควบคุมโรค งานคุ้มครองผู้บริโภค งานอาชีวอนามัยและสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  
      Public health field practice on primary patient care; home visits; health promotion; 
health education; disease prevention and control; consumer protection; occupational health 
and environmental health 
 
1906 314 เภสัชสาธารณสขุ        2(1-2-3) 

(Public Health Pharmacy)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิดของงานเภสัชสาธารณสุข ความหมายของยา กฎหมายทางยา ประเภทของยาตามกฎหมาย 

ยาต้านจุลชีพและปรสิตวิทยาที่ใช้บ่อย ยารักษาโรคเรื้อรัง ยาสามัญประจ าบ้าน สรรพคุณยา หลักการใช้ยา 
อันตรายจากการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐานระบบบริหาร
คลังและเวชภัณฑ์ การด าเนินงานด้านเภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

    Concepts of public health pharmacy; definitions of medicines; medicine laws; 
classifications of medicines; antimicrobial and antiparasitic agents; medicines for chronic 
diseases; non-prescription drugs; medical properties, adverse drug reactions, side effects of 
medicines; national list of essential medicines; medicines in primary health care; medical 
supply inventory management systems; public health pharmacy services and health consumer 
protection 
 
1906 317 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       2(2-0-4) 
 (Public Health Economics) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์ อุปทาน บริการสาธารณสุข หลักการวิเคราะห์การตลาดด้านสุขภาพ      



51 

 

 

ความล้มเหลวของกลไกตลาดกับสินค้าสาธารณสุข การประเมินผลบริการสาธารณสุขด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
เทคนิคการประเมินผลบริการสาธารณสุขด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การคลังสาธารณสุขและต้นทุน       
การจัดบริการทางสุขภาพ การวางแผนก าลังคน เศรษฐศาสตร์ทางยา เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล 
 Definitions, importance and history of public health economics, basic knowledge of 
public health economics, supply and demand of public health services; principles of analysis 
on healthcare market; impact of market failure on public health products; economic methods 
and techniques for the evaluation of healthcare services; public health finance and cost of 
healthcare services; human resource planning; medicine economics; hospital economics 
 
1906 402 การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในงานอนามัยชุมชน    3(2-2-5) 
     (Application of Epidemiology in Community Health)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 309 วิทยาการระบาด 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิด ขอบเขต และความส าคัญของวิทยาการระบาดกับงานสาธารณสุข การวัดความเสี่ยงของ 

การเกิดโรคในชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและเครือข่าย การสอบสวนการระบาดของ
โรคภาคปฏิบัติ  หลักการควบคุมการระบาด การเขียนรายงานการสอบสวนโรค การเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบการเฝ้าระวังโรค การคัดกรองโรค ขั้นตอนการวิจัยทางระบาดวิทยา 

Concepts; scope and the important of epidemiology in public health; measurement 
of risk; surveillance tools and networks; field investigation; outbreak control; write of 
investigation report; specimen collections; disease surveillance system; screening of disease; 
step in epidemiologic research 
 
1906 403 การประเมินสุขภาพชุมชน       2(2-0-4)
     (Community Health Assessment) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมาย  วัตถุประสงค์ การก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพชุมชน การประยุกต์

วิชาการทางวิทยาการระบาดและสาขาต่างๆ ในการวัดและพัฒนาเครื่องชี้วัด การส ารวจและประเมินสถานการณ์
สุขภาพ ภาวะเสี่ยงและปัจจัยก าหนดสุขภาพชุมชน การระบุปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา   
การวิเคราะห์ปัญหา การระบุความจ าเป็นด้านสุขภาพ 

    Definitions, objectives, and conceptual frameworks of community health 
assessment; application of epidemiology and other related fields in development of measures 
and indicators; surveys and evaluation of health situations; risk conditions and community 
health determinants; problem identification and priority setting; problem analysis; 
identification of health needs 
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1906 404 สัมมนาด้านสาธารณสุข       1(0-2-1) 
     (Seminar in Public Health)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอประเด็นด้านสาธารณสุข การวิพากษ์บทความวิชาการ

ด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาโดยการเขียนรายงาน การน าเสนอ
รายงาน และการอภิปราย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน ผลงาน ปัญหา ทางด้าน
สาธารณสุข ได้ 

   Self-study and presentation on public health issues; critical appraisal in public 
health articles; knowledge and experience exchanges among students through report writing, 
presentation and discussion, analysis and criticism of projects and problems on public health 
 
1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1      3(0-9-0) 
             (Community Health Research I)   
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    การท าวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน ก าหนดค าถามวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ก าหนดชื่อเรื่อง
วิจัย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เขียนนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนวิธีด าเนินการวิจัย จัดท าเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ เขียนเค้าโครงวิจัย น าเสนอโครงร่างการวิจัย 

    Areas of community public health research; define research questions; objectives; 
research topics; rationale of the study; definitions and terms; anticipated outcome; literature 
reviews; conceptual framework; research methodology; research tools; assessment of research 
tools; research proposals; presentation the proposal  
 
1906 406 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 2      3(0-9-0) 
             (Community Health Research II)   
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1906 405 การวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    การท าวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน การด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล           
การวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

    Areas of community public health research; implementation; data collection; data 
analysis; research reports  writing; research presentation  
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1906 407 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน        4(0-12-0) 
              (Field Practice in Community Health)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรค 
     เบื้องต้น 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น การประเมินความต้องการของ
ชุมชน การเตรียมชุมชน การระบุปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน การวางแผนงาน
สาธารณสุข การเขียนโครงการสุขภาพ การบริหารโครงการ และประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ 
 Field practice in community; physical examination and primary health care; 
community needs assessment; community planning; identification and priority setting of 
problems in community; public health plans; project proposals on health; project 
management; evaluation of health projects 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
1906 315 การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข                                         2(1-2-3) 

   (Insect Vector and Rodent Control) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
              รูปร่าง ลักษณะ การจ าแนกชนิดของแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  สัตว์แทะที่ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหา
ทางสาธารณสุข  การเป็นพาหะน าโรค ชีวนิสัย วงจรชวีิต นิเวศวิทยา การควบคุมและป้องกัน วิธีการส ารวจ
แมลงน าโรค  สัตว์แทะที่ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขในภาคสนาม  วิธีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงและ
สัตว์แทะทางสาธารณสุข 

Morphology and identification of insect vector;  important public health rodents as 
the vector of diseases;  biological behavior; life cycle; ecology; control and prevention;       
The field survey methods of insect vector and rodents; application of pesticides to control 
insect vector and rodent 
 
1906 316 สุขภาพจิตชุมชน        2(2-0-4) 
 (Community Mental Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมาย สาเหตุ แนวคิดของสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีพ้ืนฐานทางสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน โครงสร้างชุมชน บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต การประเมินสุขภาพจิต
ในชุมชน การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชน   

    Definitions, causes and concepts of community mental health; mental health 
theories; community mental health problems; community structure; roles of family, schools 
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and community and their effects on mental health; community mental health assessment; 
promotion and prevention of mental health problems in community settings 
 
1906 408 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานอนามัยชุมชน      2(1-2-3) 

   (Application of Public Health Information System in Community Health)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

        ระบบสารสนเทศในงานอนามัยชุมชน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การโปรแกรมเบื้องต้น 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลอนามัยชุมชน การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
เพ่ือการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูลและการใช้ข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูล    
การออกแบบโครงงานเพ่ือการจัดการข้อมูล ซอฟแวร์ประยุกต์ด้านการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
โปรแกรม GIS ในงานอนามัยชุมชน การสื่อสารแบบหลอมรวมในงานอนามัยชุมชน 

   Information system in community health services; basic components of computer 
networks; basic computer programs; application of computer programs for community health 
records; application of computer programs for epidemiological surveillance; basic knowledge 
of database management systems; relational database; relational database designs; structure 
query language; query processing; a project design for data management; application software 
for database management; application of GIS software in community health; convergence 
communication in community health service 
 
1906 409 การดูแลผู้สูงอายุ                                                              2(1-2-3) 

    (Elderly Care) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิด ความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและทางจิตสังคมในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ         

ที่พบบ่อย ปัญหาโรคเรื้อรัง การดูแลแบบองค์รวม การป้องกันอุบัติเหตุ บริการด้านสุขภาพส าหรับผุ้สุงอายุ    
การวางแผนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษาเบื้องต้น  
และการฟ้ืนฟูสภาพ  

Concepts, the important of elderly care; changes in biological and psychosocial 
elderly;  a common health problem; chronic disease, holistic care, accidental prevention; the 
elderly health services; elderly health care planning in community about health promotion 
prevention primary treatment and rehabilitation 
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1906 410 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข                2(1-2-3) 
    (Consumer Protection in Public Health) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมาย ความส าคัญและความเป็นมาของการคุ้มครองผู้บริโภค หลักการของงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค 
อาหาร ยา เครื่องส าอาง วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย การจัดการคุ้มครองสุขภาพ การคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่และ    
การควบคุมยาสูบ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค หลักการสื่อสาร
ในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
     Definitions significant and history of consumer protection; principles of consumer 
protection; consumer rights; administration of health consumer protection; standardized 
quality and safety regarding consumption of food drugs cosmetic toxic materials hazardous 
materials; health protection management non smoker protection and tobacco control alcohol 
control policies; consumer protection information system; principles of health consumer 
protection communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


