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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554

---------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Science Program in Community Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Science (Community Health)
B.Sc. (Community Health)

3. วิชาเอก
สาธารณสุขชุมชน
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5
.
3การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ ามารถพูด อาน เขียน ฟงภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
þ หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
þ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กลัน่ กรอง
เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
þ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2554
เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการดานสาธารณสุขในหนวยงานภาครัฐบาล องคกรการพัฒนาดานสุขภาพ หนวยงาน
ในกํากับของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน เทศบาล และองคกรสวนทองถิ่น
(2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดานสงเสริมสุขภาพ
(3) นักสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการตาง ๆ
(4) นักบริหารจัดการธุรกิจดานสุขภาพ สปา นวดแผนไทย และการออกกําลังกาย
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10.2 ศูนยการเรียนรูในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ใหความสําคัญตอสุขภาพวาเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพประชากร ซึ่ง
เปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศ หนวยงานทุกภาคสวนใหความสนใจและจัดลําดับความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพเปนลําดับตน จะเห็นไดวาแนวคิดทางดานสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพแกประชาชนไดปรับรูปแบบเปนกลวิธีเชิงรุก เนนการปองกันและสรางเสริมสุขภาพเพื่อลดงบประมาณ
ในดานการรัก ษาพยาบาล และการฟนฟูส ภาพผู ปวยจะเห็นไดจากการที่ก ระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย
ยกระดับสถานีอนามัย 9,770 แหง ขึ้นเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยป 2
5
5
3ดําเนินการ
ไปแลวจนถึงสิ้นเดือนกันยายน จํานวน 2,000 แหง ที่เหลือกําลังดําเนินการตอไปจนกระทั่งครบ 9,770
แหง จึงมีความตองการบุคลากรที่ เปนนักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอี กมาก และเปนโอกาสในการขยาย
ธุร กิ จ ดานการบริ การสุ ขภาพที่มี ก ารผสมผสานการแพทยพื้ นบาน ภูมิ ป ญญาทองถิ่น รวมกั บ ธุรกิ จ การ
ทองเที่ ยว ซึ่ งเปนการสรางมู ล คาเพิ่ มใหกับ ภูมิ ปญญาทองถิ่นของไทยได ซึ่ งสอดคลองกั บ วิสัยทั ศนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสรางสรรคคุณคาสูสังคมเปนการทําให
เกิ ดประโยชนมีความดีอ ยูในสิ่ง นั้นอั นกอใหเกิดผลสํ าเร็ จ ตามที่ สั งคมคาดหมาย ทางดานอัตลั กษณ เชน
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เกษตรปลอดสาร สมุ นไพร ทองเที่ ยวเชิงอนุรั กษ แพทยแผนไทย ตะนาวศรี ศึ ก ษา ทางดานสุ ขภาวะ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตองใชบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคมจํานวนมาก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเกิด
ภาวะพึ่งพิงสูงขึ้น คนวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ การบริการทางสังคมรวมถึงการ
จั ด ระบบการคุ มครองทางสั ง คมตาง ๆ ที่ มี อ ยู อาจไมพอเพี ย ง โดยเฉพาะการบริ ก ารทางการแพทย
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีโอกาสจากการที่ประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนสังคมผูสูงอายุ
และพฤติกรรมการบริโภคสินคา ธรรมชาติและกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออก ทําใหสามารถนําจุดแข็ง
ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจได จึงตองการบุคลากรดาน
การดูแลสุ ขภาพมาบริ ห ารจั ด การ บู ร ณาการองคความรู ดานสุ ข ภาพโดยใหเกิ ด ความสมดุล ระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและปรับเปลี่ยนได
ตามวิวัฒนาการและกระแสสังคมและรองรับการแขงขันทางธุรกิจดานการบริการสุขภาพที่กําลังนิยมบริโภค
สินคาจากธรรมชาติ ตลอดจนกระแสนิยมทางวัฒนธรรมตะวันออก โดยตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ระบบเศรษฐกิ จสรางสรรคจากภูมิ ปญญาและทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อผลิตบุคลากรดานการดูแลสุขภาพ
พรอมที่ จะปฏิบั ติงานอยางมื ออาชีพ มี คุณธรรม จริยธรรมมีศักยภาพสู ง ในการพั ฒนาตนเองทั้ งทาง
เศรษฐกิจดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเขาใจผลกระทบของการพัฒนาการดานสาธารณสุข ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทั ศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มุ งผลิ ตบั ณฑิตและผลงานดานวิชาการใหมี
คุณภาพและคุณคา ดํารงไวซึ่งอัตลักษณ สุขภาวะ เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ต อพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มงสรางบั
ุ
ณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม ที่ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยใชหลักการทางธรรมชาติ
ควบคูกับการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น หลักสูตรจึงตองเนนการพัฒนา บุคคลที่เปนเครือขายใน
การพัฒนางานสาธารณสุขซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ บุคคลทั่วไปที่สนใจในการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถใชพัฒนาระบบสุขภาพและการแขงขันทางธุรกิจบริการสุขภาพได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมวิชาการศึกษาทั่วไป โดยเปนกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุม
วิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุ มวิช าวิ ชาเฉพาะดานที่ เ ปนวิ ชาพื้ น ฐานดานวิ ท ยาศาสตร โดยคณะวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ ตองมาเรียนหากตองการมี
ความรู พื้นฐานทางดานสาธารณสุ ขชุม ชน ทั้ ง นี้ก ารเลือ กเรี ยนวิชาดังกลาวขึ้นอยูกั บความสอดคลองของ
หลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
13.3 การบริหารจัดการ
แผนงานความรวมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอื่นนั้น เปนการเปดโอกาส มิไดกําหนด
เฉพาะหรือเจาะจงกับคณะ ฯ ใด แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอื่น โดยหากมีการบริการการเรียน
การสอนใหหลั กสู ตรอื่น จะมีก ารเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแกหลั กสู ตรใช
หลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ งผลิ ต บั ณฑิ ตดานสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณภาพในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของบุ คคลและชุ ม ชน
ตอบสนองการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและสมดุล
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู มีทักษะ มีประสบการณและความพรอมในดานการ
สาธารณสุขชุมชนใหบริการดานสุขภาพกับชุมชนได
1
.
2
.
2เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถบูรณาการดานการสาธารณสุขดวยภูมิปญญาไทยและ
องคความรูสากลแบบตะวันตกไปใชแกไขปญหาและพัฒนาสุขภาพบุคคลและอนามัยชุมชนได
1
.
2
.
3เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีตองาน
ดานสาธารณสุขชุมชน
2
.
แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่สกอ.
กําหนด
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานและ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและสงเสริมการบริการวิชาการ
แกทุกหนวยงาน

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

พัฒนาและสงเสริมการจัดทําและ
การใชอุปกรณ/
นวัตกรรมและสื่อ
การเรียนการสอน

สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและ
จัดทําอุปกรณ/
นวัตกรรม/สื่อ

ติดตามความเปลี่ยนแปลง ความ
ตองการของผูประกอบการดาน
สาธารณสุขและการบริการสุขภาพ
สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
โดยเขารวมประชุมสัมมนา อบรม และ
ใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ในชุมชน

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
ทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
- เกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือขอบคุณ
ใบรับรองการเขารวมกิจกรรม
- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารยใน
หลักสูตร
- จํานวนอุปกรณ/
นวัตกรรม/สื่อการเรียน
การสอน
- รายงานการใชอุปกรณ/
นวัตกรรมและสื่อ
การเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาคแบบเต็มเวลา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
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เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 คุณสมบัติทั่วไปใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2.2.3 ผูสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นัก ศึ ก ษาที่ ส มั ครเขาเรี ย นในหลั ก สู ตรที่ ไมไดเรี ยนสายวิ ท ยาศาสตรคณิต ศาสตรในระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย อาจมีพื้ นฐานการเรี ยนรูในหลั กสู ตรสาธารณสุ ขชุมชนไมเพี ยงพอ รวมทั้ง ทัก ษะ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมพอดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมโครงการปรับพื้นฐานความรูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2
.
4
.
3ระบบอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
2.4.4 จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 5
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และการเทียบโอนความรูและประสบการณจากการศึกษานอก
ระบบ การศึ ก ษาตามอั ธยาศัย การฝกอาชีพ และประสบการณการทํ า งาน เปนไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
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3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร โดยมีสัดสวนและหมวดวิชาแตละกลุมวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
5 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
102 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
72 หนวยกิต
กลุมวิชาเนื้อหาเลือก
14 หนวยกิต
กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.2 การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE54101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE54102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
GE54103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
GE54104 ภาษาจีนเบื้องตน 1
GE54105 ภาษาจีนเบื้องตน 2
GE54106 ภาษาญี่ปนเบื
ุ ้องตน 1
GE54107 ภาษาญี่ปนเบื
ุ ้องตน 2
GE54108 ภาษาพมาเบื้องตน 1
GE54109 ภาษาพมาเบื้องตน 2
GE54110 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
GE54201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมเกิน
GE54202 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
GE54203 สุนทรียภาพของชีวิต
GE54204 ทักษะการรูสารสนเทศ
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ ใหเรียน

32 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
2 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
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GE54301 เศรษฐกิจพอเพียง
2(1-2-3)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมเกิน
4 หนวยกิต
GE54302 ภูมิปญญาไทยและวิถีไทย
2(1-2-3)
GE54303 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
2(1-2-3)
GE54304 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
GE54305 อาเซียนศึกษา
2(1-2-3)
GE54306 สังคมไทยในโลกาภิวัฒน
2
(
1
2
3
)
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
6 หนวยกิต
G
E
5
4
4
0
1คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
GE54402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
3 หนวยกิต
GE54403 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GE54404 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
GE54405 เคมีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
GE54406 ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
GE54407 สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
GE54408 เกษตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
GE54409 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(2-2-5)
GE54410 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(2-2-5)
GE54411 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาแกน
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
CH54501 เคมีทั่วไป
BI54601 ชีววิทยาทั่วไป
HE54501 สถิติเพื่อการวิจัย
2.2 กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
HE54601 การสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
HE54602 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
HE54603 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
HE54604 การสาธารณสุขขั้นนํา

102 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
72 หนวยกิต
72 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
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HE54605 โภชนาการสาธารณสุข
3(3-2-5)
HE54606 หลักการควบคุมโรค
3(3-2-5)
HE54607 พยาธิวิทยาเบื้องตน
3(2-2-5)
HE54608 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
HE54609 อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม
3(2-2-5)
HE54610 เภสัชวิทยา
3(2-2-5)
HE54611 การจัดหาน้ําสะอาดและกําจัดของเสีย
3(2-2-5)
HE54612 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
HE54613 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54614 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
HE54615 การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน
3(2-2-5)
HE54616 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54617 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
HE54618 การแพทยแผนไทย
3(2-2-5)
HE54619 ทฤษฎีและแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54620 สุขภาพจิตชุมชน
3(2-2-5)
HE54621 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54622 จิตวิทยาการใหบริการและการจัดระบบการบริการ 3(2-2-5)
HE54623 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54624 สัมมนาสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.3 กลุมวิชาเนื้อหาเลือก
14 หนวยกิต
รายวิชาเลือก ใหเรียนนอยกวา
14 หนวยกิต
HE54701 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมและสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54702 การดูแลสรางเสริมสุขภาพแมและเด็ก
3(2-2-5)
HE54703 การดูแลสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
3(2-2-5)
HE54704 การสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยวัยเรียนและเยาวชน 2(1-2-3)
HE54705 การสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
2(1-2-3)
HE54706 ระบบสุขภาพภาคประชาชน
3(2-2-5)
HE54707 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(1-2-3)
HE54708 ประชากรศึกษา
3(2-2-5)
HE54709 การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ 3(2-2-5)
HE54710 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบื้องตน
3(2-2-5)
HE54711 ยา และสารเสพติด
3(2-2-5)
HE54712 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54713 มลพิษและสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54714 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
HE54715 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54716 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
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HE54717 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
HE54718 เวชศาสตรฟนฟู
3(2-2-5)
HE54719 ทันตสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
HE54801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
HE54802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมใช รายวิชา
บังคับและรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ใหนับเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
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3.1.3 รหัสวิชา
รหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวอักษร 2-3 หลัก และตัวเลขอีก
หลัก รวมเปน 7-8 หลัก ซึ่งจําแนกดังตอไปนี้

5

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
กําหนดให
X
1
,
X
2และ X3 หมายถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษ จํานวน 2,3 หลัก ที่บอกถึงรหัสยอของ
สาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชา เชน CS = วิทยาการคอมพิวเตอร I
T=เทคโนโลยีสารสนเทศ ENG =
ภาษาอังกฤษ เปนตน
X4 และ X5 ปหลักสูตร
X6
หมายถึง หมวดวิชา หรือกลุมวิชา ดังนี้
หมายเลข 1 กลุมวิชาภาษา
หมายเลข 2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมายเลข 3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมายเลข 4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หมายเลข 5 กลุมวิชาบังคับคณะ (พื้นฐานคณะ)
หมายเลข 6 กลุมวิชาแกน (บังคับเอก)
หมายเลข 7 กลุมวิชาเลือกเอก
หมายเลข 8 กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและประสบการณวิชาชีพ
หมายเลข 9 กลุมวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 – 8
X7 และ X8 หมายถึง ลําดับของรายวิชา
ตัวอยางเดิม GE1101
ตัวอยางใหม G
E
5
4
1
0
1
G
E1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE 54 1 0 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ลําดับวิชา
ลําดับวิชา
ชั้นปที่ 1
กลุม
วิชาภาษา
กลุมวิชาภาษา
ปหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.4 รายวิชา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
9 หนวยกิต
GE54101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
GE54102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
GE54103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
3 หนวยกิต
GE54104 ภาษาจีนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
GE54105 ภาษาจีนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
GE54106 ภาษาญี่ปนเบื
ุ ้องตน 1
3(2-2-5)
GE54107 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
GE54108 ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
GE54109 ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2-5)
GE54110 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(2-2-5)
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
5 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
3 หนวยกิต
GE54201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(2-2-5)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมเกิน
2 หนวยกิต
GE54202 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
2(1-2-3)
GE54203 สุนทรียภาพของชีวิต
2(1-2-3)
GE54204 ทักษะการรูสารสนเทศ
2(1-2-3)
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
2 หนวยกิต
GE54301 เศรษฐกิจพอเพียง
2(1-2-3)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมเกิน
4 หนวยกิต
GE54302 ภูมิปญญาไทยและวิถีไทย
2(1-2-3)
GE54303 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
2(1-2-3)
GE54304 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
GE54305 อาเซียนศึกษา
2(1-2-3)
GE54306 สังคมไทยในโลกาภิวัฒน
2
(
1
2
3
)
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
6 หนวยกิต
G
E
5
4
4
0
1คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
GE54402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
3 หนวยกิต
GE54403 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GE54404 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
GE54405 เคมีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
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GE54406
GE54407
GE54408
GE54409
GE54410
GE54411

ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
เกษตรเพื่อชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาวะ
นันทนาการเพื่อชีวิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
102 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
9 หนวยกิต
CH54501 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
BI54601 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
HE54501 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
2.2 กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
72 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ ใหเรียน
72 หนวยกิต
HE54601 การสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3(2-2-5)
HE54602 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
HE54603 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
HE54604 การสาธารณสุขขั้นนํา
3(3-2-5)
HE54605 โภชนาการสาธารณสุข
3(3-2-5)
HE54606 หลักการควบคุมโรค
3(3-2-5)
HE54607 พยาธิวิทยาเบื้องตน
3(2-2-5)
HE54608 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
HE54609 อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม
3(2-2-5)
HE54610 เภสัชวิทยา
3(2-2-5)
HE54611 การจัดหาน้ําสะอาดและกําจัดของเสีย
3(2-2-5)
HE54612 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
HE54613 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54614 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
HE54615 การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน
3(2-2-5)
HE54616 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54617 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
HE54618 การแพทยแผนไทย
3(2-2-5)
HE54619 ทฤษฎีและแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54620 สุขภาพจิตชุมชน
3(2-2-5)
HE54621 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54622 จิตวิทยาการใหบริการและการจัดระบบการบริการ 3(2-2-5)
HE54623 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
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HE54624 สัมมนาสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.3 กลุมวิชาเนื้อหาเลือก
14 หนวยกิต
รายวิชาเลือก ใหเรียนนอยกวา
14 หนวยกิต
HE54701 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมและสุขภาพ 3(2-2-5)
HE54702 การดูแลสรางเสริมสุขภาพแมและเด็ก
3(2-2-5)
HE54703 การดูแลสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
3(2-2-5)
HE54704 การสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยวัยเรียนและเยาวชน 2(1-2-3)
HE54705 การสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
2(1-2-3)
HE54706 ระบบสุขภาพภาคประชาชน
3(2-2-5)
HE54707 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(1-2-3)
HE54708 ประชากรศึกษา
3(2-2-5)
HE54709 การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ 3(2-2-5)
HE54710 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบื้องตน
3(2-2-5)
HE54711 ยา และสารเสพติด
3(2-2-5)
HE54712 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54713 มลพิษและสุขภาพ
3(2-2-5)
HE54714 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
HE54715 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54716 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
HE54717 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
HE54718 เวชศาสตรฟนฟู
3(2-2-5)
HE54719 ทันตสาธารณสุข
3(2-2-5)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
HE54801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
HE54802 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมใช รายวิชา
บังคับและรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ใหนับเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

