เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Health Promotion and Health Education)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา),วท.ม. (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา)
Master of Science (Health Promotion and Health Education), M.S. (Health Promotion and Health Education)

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01173597 สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
01173522 การบริหารและจัดการสุขภาพชุมชน
(Community HealthAdministration and Management)
01173531 พฤติกรรมศาสตร์ทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Behavioral Sciences in Health Promotion and Health Education)
01173533 สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Applied Statistics for Health Science Research)
01173551 ระบาดวิทยาทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Epidemiology in Health Promotion and Health Education)
01173563 การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
(Development and Evaluation of Health Promotion)
01173564 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (Health Promotion and Health Education)
01173591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Research Methods in Health Promotion and Health Education)
และเรียนวิชา 01173571 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
01173571
การฝึกปฏิบัติงานทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Practicum in Health Promotion and Health Education)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
01173511 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
01173544 สภาวะและปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบัน
(Health Situation in Contemporary Society)
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01173562 เทคโนโลยีและการสื่อสารสุขภาพ
(Health Communication and Technology)
01173596 เรื่องเฉพาะทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Selected Topics in Health Promotion and Health Education)
01173598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01173599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

2(1-2-3)
1–3
1–3

1 – 12

คําอธิบายรายวิชา
01173511

01173522

01173531

01173533

01173544

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2-0-4)
(Health Science)
แนวคิด และหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
oncepts and principles of health science, innovation and progression of health science in
health promotion. Field trip required.
การบริหารและจัดการสุขภาพชุมชน
2(2-0-4)
(Community Health Administration and Management)
แนวคิด กระบวนการบริหารจัดการสุขภาพ สถานการณ์สุขภาพชุมชน การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนปฏิบัติการสุขภาพในชุมชนการจัดสรรทรัพยากร การสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม
ในการบริหารจัดการสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Concept, health administration and management process community situation. Creating vision,
mission, strategic plan, goal,objective, and action plan. Resources allocation. Creating social support
networks in health administration and management. Field trip required
พฤติกรรมศาสตร์ทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
3(3-0-6)
(Behavioral Sciences in Health Promotion and Health Education)
แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์
แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม
Concepts, theories in behavioral science relating to health behavioral changing process,
application of concepts and theories in behavior science for developing health behavior of individual,
community and society.
3(2-2-5)
สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(Applied Statistics for Health Science Research)
แนวคิด หลักการทางสถิติในงานวิจัยตัวแปรและประเภทข้อมูลทางสถิติ ประชากรและตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา
สถิติเชิงอนุมาน สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมทางสถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Concepts, principles of statistic in research, statistical variable and data types , population and
sample, descriptivestatistics, inferential statistics, nonparametric statistics, application of statistics
software for data analysis in health science research.
สภาวะและปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบัน
2(2-0-4)
(Health Situation in Contemporary Society)
สถานะสุขภาพ ดัชนีชี้วัดสุขภาพ สภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพ แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีการศึกษานอก
สถานที่
Health status, health indicator, health situation and current issue related to health problems
in society in national and international levels, causes and factors affected to health status, best

3
01173551

01173562

01173563

01173564**

01173571**

01173591**

practice for preventing and solving health problems. Field trip required.
ระบาดวิทยาทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
3(3-0-6)
(Epidemiology in Health Promotion and Health Education)
หลักการ แนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา วิธีการทางระบาดวิทยา อคติ
และการควบคุม การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค การวินิจฉัยชุมชน การประยุกต์หลักการ แนวคิดทาง
ระบาดวิทยามาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
Principles, concepts of epidemiology, natural desease occurrence, measure in epidemiology,
epidemiological method, bias and control, disease surveillance, disease investigation, screening for
disease, community diagnosis application of principles, concepts of epidemiology to health
promotion and health education.
เทคโนโลยีและการสื่อสารสุขภาพ
2(1-2-3)
(Health Communication and Technology)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร องค์ประกอบและรูปแบบการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อโน้มน้าว
ใจและการเจรจาต่อรองทางสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
สื่อสารทางสุขภาพ
Communication concept and theory, communication component and model, psychological
communication, communication for health advocatate and negotiate, health risk communication,
application of technology and information in health communication.
การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
(Development and Evaluation of Health Promotion Program)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรม การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและการนําหลักสูตรและโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพไปใช้ การพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และ
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลหลักสูตรและโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการ
ประเมินผล
Concepts, theories and principles of curriculum and program development, planning of health
promotion curriculum and program development, designing and implementing of health promotion
curriculum and program, development of index, criteria and program evaluation instruments, data
analysis and evaluation report writing.
การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
2(2-0-4)
(Health Promotion and Health Education)
องค์ประกอบของสภาวะสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ แนวคิดทฤษฏี และหลักการ การส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์
วิธีการ มาตรการ ทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Components of health status, health determinants, concepts, theories and principles of
health promotion, strategies, methods, and measures in health promotion and health education and
its application in health behavior development process. Field trip required.
การฝึกปฏิบัติงานทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา(Practicum in Health Promotion and
2(0-4-2)
Health Education)
การฝึกปฏิบัติงานทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาในชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ การปฏิบัติงานและการประเมินผล
Health promotion and Health education practice in community, community analysis, planning
and intervention design, implementation and evaluation.
ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
3(2-2-5)
(Research Methods in Health Promotion and Health Education)
หลักการ และแนวคิดในการวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา การศึกษาข้อมูลเพื่อกําหนดหัวข้อการวิจัย
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขนาดตัวอย่างและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การสร้างและทดสอบ
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เครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย การอ้างอิง
เอกสาร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย
Principle and concept in healthpromotion and health education research, literature review and
problem identification for specification of research projects,proposal preparation, research design,
sample size and sample selection technique, creating and testing of research tool, data collection,
data analysis and interpretation, conclusion and discussionof research result, literature citation,
techniques for writing research reports andarticles.
เรื่องเฉพาะทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
1–3
(Selected Topics in Health Promotion and Health Education)
หั ว ข้ อที่ น ่ า สนใจทางการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและสุข ศึก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทหั ว ข้ อ เรื่ อ งเปลี่ ย นในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in health promotion and health education at the master’s degree level, topics
are subject to change each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in health promotion and health
education at the master’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
1–3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in health promotionandhealth education at the master’s degree level and
compile into a written report.
วิทยานิพนธ์
1 - 12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

