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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
HSC 1101 หลักและวิธีการสุขศึกษา
3(3 –0)
Principles and Methods in Health Education
ความหมาย ขอบขายและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา สภาพ
ปจจุบัน และปญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุม การเรียนรู การจูงใจ การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและแนว
ทางการเปลี่ยนแปลง
HSC 1401 สุขอนามัยสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญและ องคประกอบของอนามัยสิ่งแวดลอม และ
หลักการและวิธีการในการจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ และสิ่ง
ปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การควบคุมเหตุรําคาญ มลพิษสิ่งแวดลอม การศึกษาดูงาน
และฝกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ
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HSC 2502 เวชกิจฉุกเฉิน
3(2-2)
Emergency Medical Technic
การดูแลการบาดเจ็บและการชวยเหลือภาวะคุกคามตอชีวิต การบาดเจ็บในสวน
ตางๆของรางกาย การแพ การไดรับพิษจากสภาวะแวดลอม การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ การเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินและผูบาดเจ็บ การใชเครื่องมือ
สื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

SC

3102 พฤติกรรมศาสตรและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0)
Behavioral Science and Health Behavior
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ รู ป แบบ การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมศาสตร แ ละ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ วิ ธีก ารสรา งและพัฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หลั ก วิธีก าร ประเมิ น พฤติ ก รรม
สุขภาพ การสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรูพื้นฐานทางสังคม กระบวนการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคมองคประกอบของสังคมที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของบุคคลและสังคม การสื่อความหมาย กลไกการทํางานกลุมในชุมชน
HSC 3303 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3(3- 0)
Community Health Development
ความหมาย ชนิดและลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน การทําแผนที่ทําการวิจัย
ชุ ม ชน การวางแผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ แก ป ญ หาสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน การควบคุ ม กํ า กั บ งาน
การประเมินผลและการสรุปรายงาน
HSC 3403 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3(3-0)
Epidemiology and Disease Control
ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมายและประโยชนของวิทยาการระบาด นิเวศวิทยา
ของมนุษย หลักการปองกันและควบคุมโรค มาตรการการวัดการปวยและการตาย ระบาดวิทยาของ
โรคติดเชื้อและปญหาสุขภาพ การสืบสวนทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่
พบไดบอยทางระบาดวิทยา
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HSC 4204 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
3(3-0)
Strategies in Public Health Development
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของยุทธศาสตร นโยบายในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายระดับชาติ นโยบายดานสาธารณสุขระดับตางๆ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สาธารณสุข กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานการติดตามและประเมินผล

HSC 4207 การประกันคุณภาพดานบริการดานสุขภาพ
3(3-0)
Quality Insurance of Health Service
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี หลักการ กระบวนการการประกันคุณภาพการบริการ
ดานสุขภาพ วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพดานสุขภาพของคนไทย และตางประเทศ แนวทาง
ในการดําเนินงานดานประกันสาธารณสุขของไทย องคการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการบริการดานสาธารณสุข และสิทธิทางสังคม
HSC 4404 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0)
Public Health Administration
ศึกษาปรัชญาและหลักการบริหารที่ใชในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผน
การจัดองคกร การจัดบุคลากร การอํานวยการ และควบคุมงาน ประวัติการสาธารณสุข ระบบ
สารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุข และมาตรการแกไขปญหาสาธารณสุข รวมทั้งการนํากฎหมาย
สาธารณสุขมาใชในการบริหารงานสาธารณสุข
HSC 4902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(3-0)
Research Methodology in Public Health
ความหมายของการวิจัยทางสาธารณสุข การเลือกเรื่องและกําหนดปญหาการวิจัย
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดตัวแปร วิธีวิจัยทางสาธารณสุข สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยทางสาธารณสุข
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เลือก
HSC 1301 อนามัยครอบครัว
3(3-0)
Family Health
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของอนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ กระบวนการคลอดปกติ การดูแลมารดาและทารก ตลอดจนการดูแล
สุขภาพบุคลตั้งแตวัย 1 ป จนถึงวัยสูงอายุ รวมทั้งการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในระบบโรงเรียน

HSC 1402 อาชีวอนามัย
3(3-0)
Occupational Health
ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักการทั่วไปในการควบคุมการปองกันโรค การสุขาภิบาล
โรงงาน หนวยงานราชการ และกฏหมายที่เ กี่ย วของกับงานดานอาชี วอนามัย การดําเนิ นงาน
โครงการอาชีวอนามัย
HSC 1601

การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
3(3-0)
Consumer Protection in Health Care
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
การคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ การคุมครองผูใชบริการสุขภาพ คุณธรรมกับการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ

HSC 2202 อัตลักษณลานนาสปา
3(3- 0)
Attaluck Thai Lanna SPA
ความหมาย ประเภทของสปา มาตรฐานธุ ร กิ จ สปา เกณฑ ม าตรฐานเฉพาะ
เอกลั ก ษณ ส ปาไทย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ สปา รู ป แบบการบริ ห ารสปาแบบล า นนา
การนวดและการเตรียมสมุนไพรของลานนา และการนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบ
ธุรกิจลานนาสปา
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HSC 3207 เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ
3(2-2)
Information and Technology in Health Care
แนวคิดและความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ การศึกษาและ
สํารวจแหลงบริการทางสุขภาพ การสื่อสารขอมูลหลักในการผลิต การเลือก การใช การบํารุงรักษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส การผลิตสื่อทางดานสาธารณสุขโดยใชคอมพิวเตอร

HSC 3208 การวัดและประเมินภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
3(3-0)
Health Risk Assessment
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักและวิธีการวัด และประเมินภาวะสุขภาพ
การวัดการเจริญเติบโต การวัดการพัฒนาเด็ก การวัดภาวะโภชนาการ การตรวจรางกายเด็ก การใช
เครื่องมือในการวัดภาวะสุขภาพชนิดตางๆ การประเมินผลการวัดภาวะสุขภาพ
HSC 3405 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
3(3–0)
Public Health Economic
ศึกษาถึงการประยุกตวิชาเศรษฐศาสตรสําหรั บใชในงานดานสาธารณสุขและ
สุขภาพโดยเนนถึงความสําคัญของการจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด การใหบริการสาธารณสุขและการบริหารการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณและ
การประเมินโครงการงานสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
HSC 4104 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Public Health Law and Environmental
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
การประกอบโรคศิลป บทบาทของกฎหมายในการแกไขปญหาสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ขอบขายความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและ
การสาธารณสุข รวมถึงกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอม
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HSC 4205 การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางดานสุขภาพ
3(3-0)
Communication and Public Relations in Health Education
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่มีตอการ
พัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข ปรัชญา และองคประกอบของการประชาสัมพันธ กระบวนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธความคิดสรางสรรค และรูปแบบและวิธีการสื่อสารในงานสาธารณสุข
และประชาสัมพันธ

HSC 4901 สัมมนาสาธารณสุข
1(0- 3)
Seminar in Public Health
ศึกษาคนควา ทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยใช
กระบวนการสัมมนา
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
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การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว

ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
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MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน

MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0)
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ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว

MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Small and Medium Business Management

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
Thai Economy 1

3(3-0)
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ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
HSC 3802 ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Health
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพใน
ด า นการรั บ รู ลั ก ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ ทบทวนกระบวนการศึ ก ษาชุ ม ชน
การวิเคราะหปญหาชุมชน การจัดลําดับปญหา ตลอดจนการแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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HSC 4802 ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
3(250)
Field Experience in Public Health
ฝกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
และการฟน ฟูสุขภาพ ใหแกประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้น ๆ จัดทํา
โครงการศึกษาชุมชนวิเคราะหและจัดลําดับปญหาชุมชน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จและยัง่ ยืน โดยฝกปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแกปญหา

