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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Public	Health	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 ส.บ.	

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Public	Health	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.P.H.

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 หลักสูตรปริญญาตรี	4	ปี		 	 	 จ�านวนไม่น้อยกว่า			137			หน่วยกิต

	 	 หลักสูตรปริญญาตรี	(นอกเวลาราชการ)		 จ�านวนไม่น้อยกว่า				77				หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลกัสตูรประกอบด้วยหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป	หมวดเฉพาะ	และหมวดวชิาเลอืกเสร	ีโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558	ร่าง	มคอ.	1	สาธารณสุขศาสตร์	และกรอบ	พ.ร.บ.	วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	2556	ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี

(นอกเวลาราชการ)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30

(ไม่น้อยกว่า 10 

+เทียบโอน)

ไม่น้อยกว่า 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 ไม่น้อยกว่า 72

(62 + เทียบโอน)

91

2.1 กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 31 ไม่น้อยกว่า 30 31

2.1.1	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 3	+	เทียบโอน 12

2.1.2	กลุ่มวิชาสาธารณสุข-ศาสตร์ 19 7	+	เทียบโอน 19

2.2 กลุ่มวิชาชีพ 60 56 + เทียบโอน 60

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) 56 52	+	เทียบโอน 56

(1)	กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 11 11 11

(2)	กลุ่มป้องกันโรค	ควบคุมโรค	ระบาดวิทยา	

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

13 11	+	เทียบโอน 13

(3)	กลุ่มตรวจประเมิน	การบ�าบัดโรคเบื้องต้น	

การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ	และการ

ส่งต่อ

11 9	+	เทียบโอน 11

(4)	กลุ่มอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

10 10 10

(5)	กลุ่มบริหารสาธารณสุข	และกฎหมาย

สาธารณสุข

11 11 11

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) ไม่น้อยกว่า 4 เทียบโอน 4 4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี* ไม่น้อยกว่า 6 เทียบโอน 6 ไม่น้อยกว่า 6

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกปฏิบัติงาน หรือ

สหกิจศึกษา)

วิชาฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข

(1) กลุ่มวชิาการฝกึปฏบัิติประสบการณว์ชิาชีพสาธารณสขุ 

ไม่น้อยกว่า 10 

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 10 

หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 5 +  

เทียบโอน)

ไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกิต  

(400 ชั่วโมงและ

ไม่นับหน่วยกิต)

รวม ไม่น้อยกว่า 137 ไม่น้อยกว่า 77 ไม่น้อยกว่า 136

หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติงานคิดหน่วยกิตละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

31 หน่วยกิต

   2.1.1 กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 12 หน่วยกติ

	 1401	101	 เคมีพื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข	*	 2(1-2-3)

	 	 Foundation	of	Chemistry	for	Public	Health

	 1401	102	 ชีวเคมีส�าหรับงานสาธารณสุข*	 2(1-2-3)

	 	 Biochemistry	for	Public	Health

	 1401	103	 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	*	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	for	Public	Health

	 1401	104	 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	*	 2(1-2-3)

	 	 Parasitology	for	Public	Health

	 1401	105	 ชีวสถิติ		 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics 

   2.1.2 กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์  19 หน่วยกิต

 1401	111	 ประชากรศาสตร์*	 2(2-0-4)

	 	 Demography	

	 1401	112	 โภชนาการ*	 2(2-0-4)

	 	 Nutrition

	 1401	113	 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	 2(1-2-3)

	 	 ส�าหรับงานสาธารณสุข*

	 	 Foundation	of	Human	Anatomy	and	

	 	 Physiology	for	Public	Health

	 1401	211	 การสาธารณสุขเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Public	Health

	 1401	212	 เภสัชสาธารณสุข* 2(2-0-4)

  Public	Health	Pharmacy

	 1401	311	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น�า*	 2(2-0-4)

	 	 Organization	Behavior	and	Leadership

	 1401	312	 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข*	 2(2-0-4)

	 	 Health	Economics

	 1401	313	 จิตวิทยาสาธารณสุข  2(2-0-4)

  Public	Health	Psychology

	 1401	314	 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Public	Health	Research

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ มีจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 

56 หน่วยกิต

    (1) ก ลุ ่มส ่ ง เส ริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 

11 หน่วยกิต

	 1401	121	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Health	Literacy

	 1401	122	 การส่งเสริมสุขภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Health	Promotion

	 1401	221	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

	 1401	321	 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน		 3(2-2-5)

	 	 Community	Public	Health	Management

       

    (2) กลุม่ป้องกนัโรค ควบคมุโรค ระบาดวิทยา สถติิ

และการวิจัยสาธารณสุข 13 หน่วยกิต

	 1401	231	 วิทยาการระบาด		 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1401	232	 สุขภาพจิต*	 2(2-0-4)

	 	 Mental	Health

	 1401	331	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Disease	Prevention	and	Control

	 1401	431	 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร	์2(1-2-3)

	 	 Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

	 1401	432	 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  3(1-2-6)

  Independent	Study	in	Public	Health

       

    (3)  กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบดัโรคเบือ้งต้น การดแูล

ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 11 หน่วยกิต

 1401	241	 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ		 3(2-2-5)

	 	 และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

	 	 Primary	Health	Assessment	and	Basic	Medical	

	 	 Care

	 1401	242	 การบริบาลสุขภาพ	การฟื้นฟูสภาพ		 3(2-2-5)

	 	 และการส่งต่อผู้ป่วย

	 	 Health	Care,	Rehabilitation	and	Patient	Referral

	 1401	341	 อนามัยครอบครัว		 3(3-0-6)

	 	 Family	Health

	 1401	342	 ทันตสาธารณสุข*	 2(2-0-4)

	 	 Dental	Health
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    (4) กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 10 หน่วยกิต

 1401	251	 อนามัยสิ่งแวดล้อม		 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Health

	 1401	351	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 	 3(2-2-5)

  Occupational	Health	and	Safety

	 1401	451	 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ	 2(2-0-4)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Health	and	Environmental	Impact	Assessment

	 1401	452	 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข	 2(2-0-4)

	 	 Quality	Improvement	in	Public	Health

  

    (5) กลุ ่ มบริหารสาธารณสุข  และกฎหมาย

สาธารณสุข 11 หน่วยกิต

 1401	361	 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า	 2(2-0-4)

	 	 Progressive	Development	in	Public	Health

	 1401	461	 ระบบประกันสุขภาพ 	 2(2-0-4)

  Health	Insurance	System

	 1401	462	 การบริหารงานสาธารณสุข		 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

	 1401	463	 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Public	Health	Laws	and	Environmental	Health	

	 	 Laws 

   2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก *	 		ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

    - วิชาชีพเลือก	 เลือกในรายวิชาต่อไปนี้จากสาขาใด

ก็ได้	ไม่น้อยกว่า	4 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุขใน

ชุมชน

	 1401	371	 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 	 2(1-2-3)

  Field	Study	in	Public	Health

	 1401	372	 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 	 2(2-0-4)

  Public	Health	Resource	Management

	 1401	373	 การบริหารโครงการ 	 2(1-2-3)

  Project	Administration

	 1401	374	 นิติเวชศาสตร์ส�าหรับงานสาธารณสุข 	 2(2-0-4)

  Forensic	Medicine	for	Public	Health

	 1401	375	 การนิเทศงานสาธารณสุข 	 2(2-0-4)

  Public	Health	Supervision

	 1401	376	 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์		 2(2-0-4)

 	 Human	Resource	Development	and	Management

	 1401	377	 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข		2(2-0-4)

	 	 System	Management	in	Public	Health	

	 	 Organizations

	 1401	378	 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข		 2(2-0-4)

	 	 Culture	and	Public	Health	Development

	 1401	379	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข	 2(2-0-4)

	 	 Improvement	of	Life	Quality	in	Public	Health

	 1401	471	 ปัญหาสาธารณสขุกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม		2(2-0-4)

	 	 Public	Health	Problems	and	Social	Change

	 1401	472	 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับ 	 2(2-0-4)

  นักสาธารณสุข

  Local	Administration	for	Public	Health	Personnel

	 1401	473	 การจัดการสาธารณภัย 	 2(2-0-4)

  Disaster	Management

	 1401	474	 สัมมนาสาธารณสุข 	 2(1-2-3)

  Seminar	in	Public	Health

    กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

	 1401	475	 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น	2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Health	Behavior	Research	and	

	 	 Development

	 1401	476	 สุขศึกษาในชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 Community	Health	Education

	 1401	477	 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน	 2(2-0-4)

	 	 Mass	Media	and	Health	Education

	 1401	478	 การผลิตสื่อสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Media	Production

	 1401	479	 การสอบสวนโรคระบาด	 2(2-0-4)

	 	 Investigation	of	Disease	Outbreaks

	 1401	571	 ทันตสุขศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Dental	Health	Education

     กลุ่มวิชาบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

	 1401	572	 การแพทย์แผนไทย	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Traditional	Medical	Care

	 1401	573	 โภชนบ�าบัด	 2(2-0-4)

	 	 Dietetics

	 1401	574	 การบริบาลผู้สูงอายุ		 2(1-2-3)

	 	 Elderly	Care

	 1401	575	 การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Counseling	in	Health

	 1401	576	 การให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Counseling	in	Public	Health	Psychology

	 1401	577	 การประเมินทางสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Health	Evaluation
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    กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

	 1401	671	 การจัดการและการก�าจัดของเสีย	 2(1-2-3)

	 	 Waste	Management	and	Disposal

	 1401	672	 การสุขาภิบาลอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 Food	Sanitation

	 1401	673	 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	 2(2-0-4)

	 	 Foundation	of	Occupational	Medicine

	 1401	674	 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Health	Administration

	 1401	675	 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่	 2(2-0-4)

	 	 พักผ่อนหย่อนใจ

	 	 Sanitation	of	Service	Establishments	and	

	 	 Recreation	Areas

	 1401	676	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 	 2(2-0-4)

  Foundation	of	Industrial	Hygiene

    กลุ่มวิชาคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

	 1401	677	 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Consumer	Protection

	 1401	678	 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Toxicology	in	Public	Health

	 1401	679	 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค	 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	for	Consumer	Health	Protection

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี* ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้นสิติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนดังต่อไปนี	้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

	 1401	381	 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข 	 2(1-2-3)

  Public	Relations	Management	in	Public	Health

	 1401	382	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Personality	Development

	 1401	383	 พลวัตกลุ่มและการท�างานเป็นทีม	 2(1-2-3)

	 	 Group	Dynamics	and	Team	Working

	 1401	384	 การบริหารจัดการส�านักงานสมัยใหม่	 2(2-0-4)

	 	 Modern	Office	Management

	 1401	385	 การจัดการฝึกอบรม	 2(1-2-3)

	 	 Training	Management

	 1401	386	 การรับรู้	การคิดและการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 Perception,	Cognition	and	Communication

	 1401	387	 เจตคติกับการท�านายพฤติกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Attitudes	and	Prediction	of	Behavior

	 1401	388	 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของบุคคล	 2(2-0-4)

	 	 Environment	and	Personal	Adjustment

	 1401	389	 การประเมินโครงการ	 2(1-2-3)

	 	 Project	Evaluation

	 1401	481	 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม	 2(1-2-3)

	 	 Technology	of	Participation

	 1401	482	 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ	 2(1-2-3)

	 	 ทางด้านสาธารณสุข

	 	 Design	and	Test	of	Public	health	Instrument

	 1401	483	 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 ในระบบอินเตอร์เน็ต

	 	 Computer	and	Health	Information	on	Internet	

	 	 System

	 1401	484	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Management

	 1401	485	 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Biology

	 1401	486	 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Protection	from	Hazardous	Waste

	 1401	487	 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Epidemiology

	 1401	488	 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย	 2(2-0-4)

	 	 Epidemiology	in	Occupational	Health

	 1401	489	 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้า	 2(2-0-4)

	 	 Surveillance	of	Emerging	and	Re-emerging	

	 	 Diseases	

	 1401	581	 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Home	Sanitation	and	Environment	for	Health

	 1401	582	 การสื่อสารในงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Communication	in	Public	Health

 4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) ไม่น้อยกว่า 

10 หน่วยกิต

	 1401	491	 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์	 5(0-15-0)

	 	 วิชาชีพสาธารณสุข	1

	 	 Public	Health	Field	Practicum	1

	 1401	492	 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์	 5(0-15-0)

	 	 วิชาชีพสาธารณสุข	2

	 	 Public	Health	Field	Practicum	2

 5. สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ	 *	 ใช้เทียบโอนได้ในหลักสูตรปริญญาตรี	 ระบบพิเศษ	

(นอกเวลาราชการ)
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แผนการศึกษา

	 แผนการศึกษาส�าหรับนิสิตระบบในเวลาราชการ	(ระบบปกติ	และระบบพิเศษ)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5

1401	101 เคมีพื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข	

Foundation	of	Chemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1401	103 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4

1401	111 ประชากรศาสตร์

Demography	

2(2-0-4)

1401	112 โภชนาการ

Nutrition

2(2-0-4)

รวม 17
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4

1401	102 ชีวเคมีส�าหรับงานสาธารณสุข 

Biochemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1401	104 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	

Parasitology	for	Public	Health

2(1-2-3)

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2

1401	113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาพื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข

Foundation	of	Human	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

2(1-2-3)

1401	313 จิตวิทยาสาธารณสุข

Public	Health	Psychology

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 5

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 5

1401	121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Health	Literacy

2(2-0-4)

1401	122 การส่งเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

3(2-2-5)

รวม 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มสหศาสตร์ 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 5

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

1401	105 ชีวสถิติ	

Biostatistics

3(3-0-6)

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2

1401	211 การสาธารณสุขเบื้องต้น

Introduction	to	Public	Health

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 6

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401	221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(2-2-5)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ	และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

Primary	Health	Assessment	and	Basic	Medical	Care

3(2-2-5)

1401	331 การป้องกันและควบคุมโรค

(Prevention	and	Disease	Control)

3(3-0-6)

รวม 20
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

xxxx	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2

1401	212 เภสัชสาธารณสุข 

Public	Health	Pharmacy

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 11

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5

1401	231 วิทยาการระบาด	

Epidemiology

3(3-0-6)

1401	232 สุขภาพจิต

Mental	Health

2(2-0-4)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	242 การบริบาลสุขภาพ	การฟื้นฟูสภาพ	และการส่งต่อผู้ป่วย

Health	Care,	Rehabilitation	and	Patient	Referral

3(2-2-5)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1401	251 อนามัยสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Health

3(2-2-5)

รวม 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ 2

xxxx	xxx กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4

1401	311 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น�า	

Organization	Behavior	and	Leadership

2(2-0-4)

1401	312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	

Public	Health	Economics

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 10

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 5

1401	341 อนามัยครอบครัว	

Family	Health

3(3-0-6)

1401	342 ทันตสาธารณสุข

Dental	Health

2(2-0-4)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1401	351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational	Health	and	Safety

3(2-2-5)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 2

1401	361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า

Progressive	Development	in	Public	Health

2(2-0-4)

หมวดวิชาชีพเลือก 2

เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3

1401	314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	

Principles	of	Public	Health	Research

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401	321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน	

Community	Public	Health	Management

3(2-2-5)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2

1401	431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์

Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

2(1-2-3)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 4

1401	461 ระบบประกันสุขภาพ 

Health	Insurance	System

2(2-0-4)

1401	464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

Public	Health	Professional	Ethics

2(2-0-4)

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 5

1401	491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	1	

Public	Health	Field	Practicum	1

5(0-15-0)

กลุ่มวิชาชีพเลือก 2

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2

รวม 19
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

1401	432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 

Independent	Study	in	Public	Health

3(1-9-9)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4

1401	451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health	and	Environmental	Impact	Assessment

2(2-0-4)

1401	452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข

Quality	Improvement	in	Public	Health

2(2-0-4)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 5

1401	462 การบริหารงานสาธารณสุข	

Public	Health	Administration

3(3-0-6)

1401	463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Public	Health	Laws	and	Environmental	Health	Laws

2(2-0-4)

หมวดวิชาเสรี 4

เลือกเรียนวิชาในหมวดเสรี 4

รวม 16

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 5

1401	492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2

Public	Health	Field	Practicum	2

5(0-15-0)

หมวดวิชาเสรี 2

เลือกเรียนวิชาในหมวดเสรี 2

สหกิจ 9

0199	499 *สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 7 หรือ 9*

หมายเหตุ *กรณีนิสิตเลือกเรียนสหกิจศึกษา
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษาส�าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2

xxxx	xxx กลุ่มสหศาสตร์ 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

1401	105 ชีวสถิติ	

Biostatistics

3(3-0-6)

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2

1401	211 การสาธารณสุขเบื้องต้น

Introduction	to	Public	Health

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1401	231 วิทยาการระบาด	

Epidemiology

3(3-0-6)

รวม 12

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 11

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 5

1401	121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Health	Literacy

2(2-0-4)

1401	221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(2-2-5)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ	และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

Primary	Health	Assessment	and	Basic	Medical	Care

3(2-2-5)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1401	251 อนามัยสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Health

3(2-2-5)

รวม 15
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1401	331 การป้องกันและควบคุมโรค

Disease	Prevention	and	Control

3(3-0-6)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	452 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health	and	Environmental	Impact	Assessment

2(1-2-3)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 2

1401	461 ระบบประกันสุขภาพ 

Health	Insurance	System

2(2-0-4)

รวม 9

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

xxxx	xxx กลุ่มเลือกเพิ่มเติม 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3

1401	314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	

Principles	of	Public	Health	Research

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 3

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401	122 การส่งเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

3(2-2-5)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	341 อนามัยครอบครัว	

Family	Health

3(3-0-6)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข

Quality	Improvement	in	Public	Health

2(2-0-4)

รวม 15
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2

กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2

1401	313 จิตวิทยาสาธารณสุข 

Public	Health	Psychology

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 13

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401	321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน	

Community	Public	Health	Management

3(2-2-5)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5

1401	431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์

Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

2(1-2-3)

1401	432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 

Independent	Study	in	Public	Health

3(1-9-9)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 5

1401	361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า

Progressive	Development	in	Public	Health

2(2-0-4)

1401	462 การบริหารงานสาธารณสุข	

Public	Health	Administration

3(3-0-6)

รวม 15

หมายเหตุ วิชาการฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2 จัดนอกตารางเรียน

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 10

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	242 การบริบาลสุขภาพ	การฟื้นฟูสภาพ	และการส่งต่อผู้ป่วย

Health	Care,	Rehabilitation	and	Patient	Referral

3(2-2-5)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1401	351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational	Health	and	Safety

3(2-2-5)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 4

1401	463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Public	Health	Laws	and	Environmental	Health	Laws

2(2-0-4)

1401	464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

Public	Health	Professional	Ethics

2(2-0-4)

รวม 10
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

    2.1.1 กลุ ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

12 หน่วยกิต

 1401 101 เคมีพื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Foundation of Chemistry for Public Health

	 	 เคมีพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบังานสาธารณสขุ	อนิทรย์ีเคมี

และอนนิทรย์ี	โครงสร้างปฏกิริิยาและสเตอรโิอเคมขีองสารอินทรย์ีต่างๆ	

เช่น	อลัเคน	อลัคนี	อลัไคน์	อะมีน	ไดอนี	เบนซนี	อลัคลิเฮไลด์อลักอฮอล์	

ฟีนอล	 อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์	 คีโตน	 กรดคาร์บอกซิลิกและ

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก	 คุณสมบัติ	 และประโยชน์ของธาตุหมู่

หลกัและธาตทุรานซชิัน่	คุณสมบัติท่ัวไปและโครงสร้างของสารประกอบ

ไอออนนิค	 และสารประกอบโควาเลนต์	 สมดุลเคมี	 ไฮโดไลซีส	 และ

สารละลายบัฟเฟอร์	การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานส�าหรับงาน

สาธารณสุข	

	 	 Fundamental	organic	and	inorganic	chemistry	

essential	 for	 public	 health,	 reaction	 structures	 and	

sterio-chemistry	of	organics	eg.	alkane,	alkene,	alkyne,	amine,	

diene,	benzene,	alkylhalide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	derivative,	properties	

and	uses	of	representative	and	transition	elements,	general	

properties	and	structures	of	ionic	and	covalent	compounds,	

chemical	 equilibriums,	 hydrolysis	 and	 buffer	 solutions,	

practices	in	chemical	experiment	related	to	public	health

  

 1401 102 ชีวเคมีส�าหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Biochemistry for Public Health

 	 ความหมายของชวีเคม	ีโครงสร้าง	สมบตั	ิและหน้าทีข่อง

ชีวโมเลกุลต่างๆ	 ได้แก่	 คาร์โบไฮเดรต	 ลิปิด	 โปรตีน	 กรดนิวคลีอิก	

เอนไซม์	วติามนิ	และฮอร์โมน	การแปรรปูและการสงัเคราะห์ชวีโมเลกลุ

ในร่างกาย	 ระบบการควบคุมกระบวนการเหล่าน้ี	 ชีวเคมีของเนื้อเยื่อ

และอวัยวะที่ส�าคัญบางชนิด	 โรคทางเมตาบอลิซึม	และความสัมพันธ์

ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางเคมขีองสารในร่างกายกบัโรคบางชนิด	โดย

เน้นถึงโรคที่เป็นกันมากในประเทศไทย	ฝึกปฏิบัติการชีวเคมีส�าหรับ

งานสาธารณสุข

	 	 Biochemistry	definitions,	structures,	properties,	

and	functions	of	various	biomolecules	such	as	carbohydrates,	

lipids,	 proteins,	 nucleic	 acids,	 enzymes,	 vitamins,	 and	

hormones,	biomolecule	modification	and	synthetic	reactions	

in	the	body,	the	reaction	controlling	systems,	biochemistry	

of	tissues	and	major	organs,	metabolic	disorders,	and	body	

chemical	modification-related	diseases	commonly	found	in	

Thailand,	 practice	 in	 biochemistry	 experiment	 related	 to	

health	science

  

 1401 103 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

 	 การจ�าแนกสัณฐานวิทยา	ลักษณะการเจริญเติบโต	และ

พนัธกุรรม	ความสมัพนัธ์ของจลุชพีกับมนษุย์และสิง่แวดล้อม	การเกดิ

โรค	การควบคมุเชือ้แบคทเีรีย	ไวรัส	เชือ้รา	โปรโตซวั	สาหร่าย	และระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogenesis,	controlling	

bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	algae,	and	human	immune	

systems

  

 1401 104 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Parasitology for Public Health

  สิง่มชีวีติพวกโปรโตซวั	หนอนพยาธ	ิ(พยาธติวัแบนและ

พยาธิตัวกลม)	และแมลงชนิดต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์	ศึกษา

โครงสร้างการเจริญเติบโต	 วงจรชีวิตที่ส�าคัญ	 การติดต่อมาสู่มนุษย์	

วิธีการตรวจวินิจฉัย	การควบคุม	การป้องกัน	การรักษา	และการตรวจ

ในห้องปฏิบัติการ

	 	 Human	parasitic	organisms	such	as	protozoa,	

worms,	 (flatworms	and	 roundworms)	and	 insects,	 study	of	

growth	patterns	 and	 life	 cycles,	 human	 infection	 routes,	

methods	of	 diagnosis,	 control,	 prevention,	 treatment,	 and	

laboratory	identification

  

 1401 105 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

	 	 ความส�าคญัและขอบข่ายของชวีสถติใินงานสาธารณสขุ	

การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข้อมูล	อัตราส่วน	สัดส่วน	และความน่าจะ

เป็นการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ด้านสาธารณสขุด้วยวธิกีารทางสถติ	ิการทดสอบไคสแควร์	สหสมัพนัธ์

การถดถอยเชิงเส ้น	 การวิ เคราะห ์ความแปรปรวน	 และสถิติ

นอนพาราเมตริก	 การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในงาน

วิจัยและงานสาธารณสุข	การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข	 สถิติชีพ	 และการใช้สถิติชีพในงาน

สาธารณสุข	และการน�าเสนอข้อมูล
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	 	 Importance	and	scope	of	biostatistics	in	public	

health,	 basic	 statistics;	 rates,	 proportions	 and	probability	

distribution,	 estimation	 and	hypothesis	 testing,	 analytical	

statistics	for	public	health;	chi-square	test,	correlation,	linear	

regression,	analysis	of	variance	and	non-	parametric	statistics,	

usage	in	public	health,	practice	of	statistic	methodological	

procedures,	statistical	practice	in	research	and	public	health	

tasks,	applications	of	computer	program	for	public	health	data	

and	vital	statistics	analyses,	and	data	presentation

  

    2.1.2 กลุ่มรายวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 18 หน่วยกิต

 1401 111 ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)

  Demography 

	 	 สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร	 ปัญหาทาง

ประชากร	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางประชากร	ผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงประชากรต่อปัญหาสาธารณสุข	 เทคนิควิเคราะห์

ประชากรศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

	 	 Situations	and	trend	of	population,	population	

problems,	factors	related	to	population	changes	and	impact	

on	 population	 changes	 towards	 public	 health	 problems,	

analysis	techniques	of	population	and	application	in	relation	

to	public	health

  

 1401 112 โภชนาการ 2(2-0-4)

  Nutrition

	 	 สารชีวโมเลกุล	 การสังเคราะห์และการสลายของสาร

ชีวโมเลกุล	กลไกการท�างานของเอนไซม์และกระบวนการเมตาโบลิซึม	

ความสมัพนัธ์ระหว่างอาหาร	โภชนาการ	และสขุภาพความต้องการด้าน

อาหารและโภชนาการและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ	วัฒนธรรมและ

ความเชื่อในการบริโภคอาหาร	 การประเมินภาวะโภชนาการ	ความเชื่อ

และวัฒนธรรมการบรโิภค	การประเมนิภาวะโภชนาการระดบับคุคลและ

ชมุชน	ปัญหาทางโภชนาการ	การวางแผนและการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

โภชนาการในชุมชน	

  Biomolecule	substance,	synthesis	and	degradation,	

mechanism	of	enzyme	and	metabolism,	relationship	between	

food,	nutrition	and	health,	food	and	nutrient	recommendation	

and	food	management	for	health	care,	culture	and	belief	of	food	

consumption,	 individual	and	community	nutrition	evaluation,	

nutrition	problems,	nutrition	plan	development	and	community	

nutrition	problem	solving

  

 1401 113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2(1-2-3)

  พื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข

  Foundation of Human Anatomy and 

  Physiology for Public Health

	 	 โครงสร้างหน้าที	่กลไกการท�างานของเซลล์	เน้ือเยือ่	และ

อวัยวะต่างๆ	 ในระบบปกคลุม	 ระบบกระดูก	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ประสาท	 ระบบการไหลเวียนโลหิตและน�้าเหลือง	 ระบบหายใจ	 ระบบ

ย่อยอาหาร	ระบบขับถ่าย	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และอวัยวะ

สัมผัสของมนุษย์	

	 	 Functional	 structures,	dynamic	processing	of	

cell	and	tissue	in	the	human	body,	skeletal	system,	muscular	

system,	 nervous	 system,	 circulatory	 system,	 respiratory	

system,	digestive	system,	excretory	system,	endocrinal	gland,	

reproductive	system	and	human	sensory	organs

  

 1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Public Health

 	 ความหมาย	 แนวคิด	 หลักการของการสาธารณสุข	

การพฒันาการสาธารณสขุไทย	การสาธารณสขุมลูฐาน	การปฏิรปูระบบ

สุขภาพและการกระจายอ�านาจด้านสุขภาพ	ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ	และ

ปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศไทย	 ระบบการบริการสุขภาพ	

และแนวโน้มการสาธารณสุขในอนาคต

 	 Definition,	concepts,	principles	of	public	health,	

public	health	development,	primary	health	care,	health	system	

reform	and	health	decentralization,	health	determinants,	health	

problems	health	services	system,	and	trends	in	future	health

  

 1401 212 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Pharmacy

 	 ความหมายและความส�าคัญของงานเภสัชสาธารณสุข	

โครงสร้าง	และบทบาทหน้าทีข่ององค์กรด้านเภสชัสาธารณสขุ	นโยบาย

แห่งชาตด้ิานยา	บญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิบญัชรีายการยาของสถานบรกิาร	

ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา	 การบริหารคลังและเวชภัณฑ์

ที่มีประสิทธิภาพ	 หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	

แนวทางการด�าเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 	 Definition	 and	 importance	 of	 public	 health	

pharmacy,	the	structure	and	responsibilities	of	public	health	

pharmacy	organizations,	national	drug	policy,	essential	drug	

lists,	drug	lists	in	health	centers,	problems	of	drugs	in	use	

and	lack	of	cost	effectiveness,	the	effective	management	of	

drug	 stock	 inventories,	 principles	 of	 health	 consumer	

protection,	implementation	and	related	legal	issues
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 1401 311 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น�า 2(2-0-4)

  Organization Behavior and Leadership

	 	 องค์การและการจดัการ	กระบวนการจดัการ	บทบาทของ

ผู้บริหาร	ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน	การจัดองค์การ	การจัดการ

ทรพัยากรมนุษย์	การสัง่การ	การจงูใจ	การประสานงานการควบคุมและ

พัฒนาองค์การ

	 	 Organization	 and	 management,	 process	

management,	 role	 of	 administrator,	 planning,	 organization	

management,	human	resource	management,	commanding,	

motivating,	 coordinating,	 controlling	 and	 organization	

development

  

 1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)

  Health Economics

	 	 คว ามรู ้ เ บ้ื อ งต ้ น เกี่ ย วกั บหลั ก เศรษฐศาสตร ์	

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	และจุดคุ้มทุนในการจัดบริการด้านสุขภาพ

ทางเลือกต่างๆ	 ของระบบการคลังสาธารณสุข	 การจัดสรรทรัพยากร	

การเงินและงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข	หลักการและการ

วเิคราะห์การตลาด	การตลาดด้านสขุภาพ	การประเมนิโครงการทางด้าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

	 	 Principles	of	economics,	health	economics,	and	

balancing	budgets	in	the	health	service,	financing	health	and	

the	 alternative	 approaches,	 public	 health	 resource	

management,	public	health	financing	system,	principles	and	

analysis	of	marketing,	health	marketing,	project	evaluation	

in	health	economics

  

 1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Psychology

	 	 ความหมายและความส�าคัญของจิตวิทยาสุขภาพ	

แนวคิดทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ	 บุคลิกภาพกับสุขภาพและการเจ็บป่วย	 ความเครียดและ

การเผชิญความเครียด	 ความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด	

การเผชิญการเจ็บป่วยเรื้อรัง	และการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย	การเผชิญ

การสูญเสีย	และภาวะเศร้าโศก	

	 	 Meaning	and	importance	of	health	psychology,	

theories	of	psychology	used	in	behavioral	change,	Personality	

health	and	illness,	Stress	coping,	Pain	coping,	chronic	illness	

and	end-stage	illness	coping,	loss	and	grief	coping

  

 1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 105 ชีวสถิติ

Prerequisite : 1401 105 Biostatistics

	 	 ความหมาย	 ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข	

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข	 ขอบข่ายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 การก�าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย	 การทบทวนเอกสาร

การวิจัยและตั้งสมมติฐาน	วิธีด�าเนินการวิจัย	การสร้างและหาคุณภาพ

เคร่ืองมอื	การเกบ็ข้อมลูการวิเคราะห์และแปลผล	การสรุปและอภปิราย

ผล	การเขียนรายงานการวิจัย	จรรยาบรรณฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอน

ย่อยๆ	และจัดท�าเค้าโครงการวิจัยทางสาธารณสุข

 	 Definitions,	 types	 of	 public	 health	 research,	

research	methodology,	scope	of	health	science	research,	topics	

and	 research	 problems,	 literature	 review,	 formulating	 an	

hypothesis,	research	processes,	tools	and	quality	assurance,	

data	collection,	analysis	and	interpretation,	conclusions	and	

discussion,	research	reports,	research	ethics,	practicalities	of	

research,	writing	a	research	proposal	in	public	health

  

   2.2 กลุ่มวิชาชพี มจี�านวนหน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

    2.2.1 กลุ ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งเป ็น 5 กลุ ่มวิชา 

ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต

     (1) กลุ ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 

11 หน่วยกิต

 1401 121 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2(2-0-4)

  Health Literacy

	 	 ความหมาย	แนวคดิ	ปัจจยั	และแนวทางการพฒันาความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ	 วิธีการด�าเนินงานการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในระดับบุคคล	ชุมชน	และองค์กร

	 	 Definition,	concepts,	factors	and	methodology	

for	 health	 literacy	development,	 level	 of	 health	 literacy	 to	

personal	 health	 literacy,	 community	 health	 literacy	 and	

organizational	health	literacy

  

 1401 122 การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

  Health Promotion

	 	 แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพ	 การด�าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	

การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

วัดส่งเสริมสุขภาพ	 และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ	

นโยบายสาธารณสุขที่สนันสนุนการด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ	

การประเมินผลและปัญหาการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ฝึกปฏิบตักิารส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวมระดับบคุคล	ครอบครัว	และ

ชุมชน
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	 	 Concept	 and	 Principle	 of	 health	 promotion,	

holistic	health	promotion	for	individual,	family	and	community,	

health	promoting	school,	health	promoting	hospital,	health	

promoting	temple,	and	health	promoting	at	the	work-place,	

public	health	policies	related	to	health	promotion,	practice	in	

holistic	health	promotion	in	individual,	family	and	community

  

 1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)

  Health Education and Behavioral Science

 	 แนวคิดของสุข ศึกษา 	 กลวิ ธี การทาง สุข ศึกษา	

การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ	แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์

และการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	กระบวนการ

วางแผนและการประเมินผลการด�าเนินงานสุขศึกษา	การใช้	 การผลิต

สื่อสุขศึกษา	 การบ�ารุงรักษาส่ือต่างๆ	 ในการด�าเนินงานสุขศึกษา	

การประยกุต์ใช้หลกัการประชาสมัพนัธ์ในงานสาธารณสขุ	มาตรฐานการ

ด�าเนนิงานสขุศกึษาและพฒันาพฤติกรรม	การฝึกปฏบิตักิารเขยีนแผน

สุขศึกษา	และการฝึกให้สุขศึกษา

	 	 Concept	of	health	education,	strategy	in	health	

education,	analysis	of	health	behavior,	theories	of	behavioral	

science	 and	 applied	 to	 behavioral	 changes,	 processes	 of	

planning	 and	 evaluation	 in	 health	 education,	 utilization,	

production	and	maintenance	of	media	for	health	education,	

principles	 of	 public	 relations,	 applying	 concepts	 about	

communication	and	public	relations	to	public	health,	standard	

of	 health	 education	 and	 behavioral	 development,	 health	

education	practices

  

 1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 3(2-2-5)

  Community Public Health Management

 	 แนวคดิและหลกัการจดัการสขุภาพชมุชนแบบองค์รวม	

กลยทุธ์ในการจัดการสาธารณสขุในชมุชน	วธิกีารศกึษาชมุชนและสงัคม	

กระบวนการวนิจิฉยัชมุชน	เครือ่งชีว้ดักระบวนการจดัการ	การวางแผน

กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน	 แนวโน้มการจัดการสาธารณสุข

ในชุมชนในอนาคต	ฝึกด�าเนินการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	

โดยฝึกประเมนิสขุภาพชมุชน	วางแผนในการจดัการสขุภาพชุมชนแบบ

องค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเวทีประชาคมน�าแผนไปสู ่

การปฏิบัติ	และประเมินผลการด�าเนินงาน

	 	 Concepts	and	principles	of	holistic	community	

health	management,	 strategies	 for	 community	 health	

management,	methods	of	community	and	social	study,	the	

process	of	community	diagnosis,	performance	indicators	in	

the	management	process,	 strategic	plan	with	 community	

participation,	 trends	 in	 community	 health	management,	

practices	in	holistic	community	health	management,	planning	

holistic	health	management	with	community	participation,	

community	forum,	plan	implementation	and	evaluation

  

     (2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 13 หน่วยกิต

 1401 231 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 	 ความหมาย	ขอบเขต	หลักการ	วิธีการทางระบาดวิทยา	

ธรรมชาตขิองการเกดิโรค	ลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรคและ

อุบัติภัย	การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค	หลักการ

เฝ้าระวงัและการสอบสวนทางระบาดวทิยาของโรคตดิต่อ	โรคไม่ตดิต่อ	

และโรคระบาด	หลกัการวทิยาการระบาดในการควบคมุและป้องกนัโรค	

การฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา	 การน�า

ข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข

	 	 Definition,	 scope,	 principles,	 epidemiological	

methods,	natural	 history	 of	 disease,	 the	distributions	and	

determinants	 of	 disease	 and	 disaster,	 epidemiological	

measurement,	surveillance,	outbreaks	and	 investigation	of	

communicable	diseases,	 non-communicable	diseases	 and	

epidemic	diseases,	practices	of	epidemiological	surveillance	

and	 investigations,	 public	 health	 plans	 based-on	

epidemiological	principles

  

 1401 232 สุขภาพจิต 2(2-0-4)

  Mental Health

 	 แนวคดิทางสขุภาพจติ	พฒันาการทางด้านอารมณ์	จติใจ

และสังคม	ทฤษฎีการปรับตัว	การปรับตัวเข้ากับ	สิ่งแวดล้อมและการ

ปรับตัวทางเพศ	ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต	ลักษณะของการมีสุขภาพ

จติทีด่	ีลกัษณะความผิดปกต	ิทางสขุภาพจติ	บทบาทของบ้าน	โรงเรยีน	

ชุมชน	 ที่มีผลต่อสุขภาพจิต	 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต	

เทคโนโลยี	และสารสนเทศทางสุขภาพจิต	การให้บริการงานสุขภาพจิต	

ร่วมกับงานบริหารสาธารณสุขในชุมชน

	 	 Mental	 health	 concepts,	mind,	 social	 and	

emotional	development,	adjustment	theory	for	environmental	

and	sexual	adjustment,	mental	health	indicators,	good	mental	

health	 characteristics,	 abnormality	 in	 mental	 health,	

community,	 school	 and	 family	 role	 influences	 on	mental	

health,	mental	health	prevention	and	promoting,	information	

and	technology	for	mental	health,	mental	health	services	and	

community	health	administration
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 1401 331 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

 	 หลักการ	 แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค	

วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่อ	 โรคไม่ติดต่อ	 โรคอุบัติใหม	่

โรคอุบตัซิ�า้	การบาดเจบ็	และโรคจากการประกอบอาชพี	พระราชบญัญตัิ

โรคติดต่อ	โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั้งในประเทศและประเทศกลุ่ม

อาเซียน	นโยบาย	กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส�าเร็จของการป้องกันโรค

และควบคุมโรค	 ฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน	

การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยภิบัติ

	 	 Principles,	concept	of	natural	history	of	disease,	

methods	 of	 prevention	 and	 control	 of	 communicable,	

non-communicable,	 emerging	 diseases,	 re-emerging	

diseases,	injuries	and	occupational	diseases,	communicable	

disease	Act.,	public	health	problems	in	Thailand	and	Asian,	

policy,	 strategy	 and	 indicators	 for	 disease	prevention	 and	

control,	 practices	 in	 community	 disease	 prevention	 and	

control,	 disease	prevention	and	control	 in	 emergency	and	

disaster	situations

  

 1401 431 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร ์2(1-2-3)

  Computing in Public Health Data Analysis

 	 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 โปรแกรม

ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูลสาธารณสุข	 แนวคิด	 เครื่องมือ	

การก�าหนดตัวแปร	การสร้างรหัส	การจัดเตรียมข้อมูล	การจัดการและ

แปลงข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลู	การใช้สถติต่ิางๆ	ในการวเิคราะห์ข้อมูล

สาธารณสุข	การอ่านผลข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูล

	 	 Principles	of	data	analysis	via	computer,	software	

programs	used	for	analysis	of	public	health	data,	concepts,	

tools,	determinate	variables,	code	building,	prepared	data,	

management	 and	 transformation	 of	 data,	 data	 analysis,	

choosing	proper	statistics	to	analyze	public	health	data	and	

form	interpretations,	data	presentation

  

 1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 3(1-2-6)

  Independent Study in Public Health

 	 แนวคิด	 และการใช้หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร	์

กระบวนการวิจัย	 และการน�าเสนอ	 เพื่อการพัฒนางานตามวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน	ในวิธีการตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 Concepts	 knowledge	 related	 to	public	health	

professionals,	 study	 implementation	 follow	 research	

methodology	and	adviser

  

     (3) กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบ้ืองต้น 

การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 11 หน่วยกิต

 1401 241 การตรวจประเมิน และการบ�าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Primary Assessment and Basic Medical Care

 	 การซักประวัติ	 การคัดกรองผู้ป่วย	 การตรวจร่างกาย

เบื้องต้น	การประเมินสุขภาพ	และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ

วนิจิฉัยโรคเบือ้งต้น	การวินิจฉยัแยกโรคเบือ้งต้น	การบ�าบดัโรคเบ้ืองต้น	

ฝึกปฏิบัติการบ�าบัดโรคเบื้องต้น	 หลักการรักษาด้วยยา	 การให้สารน�้า

ทางหลอดเลือดด�า	 และการท�าหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องต้น	

ตามขอบเขตของกฎหมายและจรยิธรรมทีค่วบคมุการประกอบวชิาชพี

สาธารณสุข	และการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบอย่างเหมาะสม

	 	 History	 assessment,	 screening,	 physical	

examination,	basic	laboratory	tests,	early	diagnosis,	primary	

medical	 care,	 practices	 in	 primary	medical	 care,	 drugs,	

intravenous	fluid	infusion	and	basic	surgical	procedures	for	

treatment	and	appropriate	referral	system

  

 1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพและ 3(2-2-5)

  การส่งต่อผู้ป่วย

  Health Care, Rehabilitation and Patient Referral

 	 แนวคิดและความส�าคัญของการดูแลสุขภาพที่บ้าน	

การดูแลสุขภาพที่บ้านกับงานสาธารณสุขมูลฐาน	 รูปแบบการบริการ

สุขภาพที่บ้าน	หน่วยงานและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน	คุณสมบัติ

และทักษะที่จ�าเป็นของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน	กลวิธีทางคลินิก	

หลกัการฟ้ืนฟสูภาพ	กายภาพบ�าบดั	จติบ�าบดั	การฟ้ืนฟสูภาพด้านสงัคม	

ฝึกการด�าเนินงานการดูแลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสภาพแบบ

องค์รวมระดับบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน

	 	 Concept	and	importance	of	home	health	care,	

home	health	care	and	primary	health	care,	models	of	home	

health	services,	agencies	and	the	official	home	health	care	

service,	qualifications	and	essential	skills	of	home	health	care	

workers,	 the	clinical	method,	principle,	of	 rehabilitation	 in	

physical	therapy,	psychotherapy,	social	therapy,	practices	in	

home	health	care	and	rehabilitation	for	individual,	family	and	

community

  

 1401 341 อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)

  Family Health

	 	 ความหมายของครอบครวั	หน้าทีข่องการสร้างครอบครวั	

รปูแบบของความสมัพนัธ์และความส�าคญัของการสือ่สารในครอบครวั	

พฒันาการด้านต่างๆ	และการส่งเสริมสขุภาพในแต่ละช่วงอาย	ุแนวคดิ

ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษาด้านอนามัยครอบครัว	 วิธีการประเมินสุขภาพ

ครอบครัว	การดูแลผู้ป่วยกรณีพิเศษในครอบครัว
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	 	 Defining	the	family,	function	of	the	family	setting,	

relationship	patterns	and	the	importance	of	communication	

in	the	family,	development	and	health	promotion	at	each	age	

period,	 the	 concept	 of	 counseling	 theory	 in	 family	 health,	

family	assessment	methods,	caring	sicked	family	members

  

 1401 344 ทันตสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Dental Health

	 	 นิยามศัพท ์และค� าที่ เ ก่ียวข ้องกับทันตสุขภาพ	

การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพช่องปาก	หลักการวินิจฉัยปัญหา

ทนัตสขุภาพของชมุชน	การเฝ้าระวงัทันตสขุภาพ	รปูแบบของการด�าเนิน

งานทนัตสาธารณสขุในชมุชนและกลุม่เฉพาะ	แผนงานทนัตสาธารณสขุ

ระดบัต่างๆ	โครงสร้างหน่วยงานทางทันตสาธารณสขุ	การฝึกปฏิบตักิาร

ป้องกันโรครายบุคคล	ฝึกการตรวจช่องปาก	และการเฝ้าระวัง

	 	 Definition	of	terms	in	dental	public	health,	dental	

health	prevention,	and	oral	care,	principles	of	dental	health	

problem	diagnosis,	 dental	 health	 surveillance,	models	 of	

community	dental	health	and	special	groups,	public	health	

dental	plans	at	different	levels,	structure	of	dental	public	health	

organizations,	individual	dental	health	prevention	practice,	

oral	examination	practice	and	surveillance

  

     (4) กลุม่อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและอนามยั

สิ่งแวดล้อม 10 หน่วยกิต

 1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Health

	 	 ความหมาย	ขอบเขต	และความส�าคัญของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การสุขาภิบาลอาหาร	การจัดหาน�้าสะอาด	

การก�าจัดส่ิงขับถ่าย	 การจัดการขยะมูลฝอย	 การบ�าบัดน�้าเสีย	

การควบคมุแมลงและสตัว์กดัแทะ	การสขุาภบิาลทีพ่กัอาศยั	และมลพษิ

ทางอากาศ

	 	 Definition,	scope	and	essentials	of	environmental	

health,	 relations	 between	 health	 and	 the	 environment,	

controlling	 and	maintaining	 the	 environment	 without	

pollution	based	on	environmental	 sanitation,	 such	as	 food	

sanitation,	water	 supply	management,	 sewage	 disposal,	

solid	waste	management,	wastewater	treatment,	arthropod	

and	rodent	control,	housing	sanitation	and	air	pollution

  

 1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)

  Occupational Health and Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 251 Environmental 

Health

 	 ความหมาย	 หลักการ	 และแนวทางการด�าเนินงาน

อาชีวอนามัย	 โรคและอันตรายที่เกิดจากการท�างาน	หลักการควบคุม

ป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการท�างาน	 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บคุคล	การจดับรกิารอาชวีอนามยัชมุชน	กฎหมายและบทบญัญติัต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 Definition,	 principles	 and	 guidelines	 for	

occupational	performance,	occupational	diseases	and	hazards,	

principles	of	occupational	disease	and	accident	prevention,	

personnel	protective	devices,	 occupational	 services	 in	 the	

community,	 law	 of	 occupational	 health	 and	 safety,	

responsibilities	of	occupational	health	and	safety	organizations

  

 1401 451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ 2(1-2-3)

  สิ่งแวดล้อม

  Health and Environmental Impact Assessment

	 	 หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบทาง

สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	 เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทาง

สขุภาพ	และสิง่แวดล้อม	ฝึกปฏบิตัใินการจดัท�าและด�าเนนิการประเมนิ

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 และการจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 	 Principles	 and	 theories	 about	 health	 and	

environmental	 impact	 assessment,	 techniques	of	health	 and	

environmental	impact	assessment,	practice	on	performance	of	

health	and	environmental	impact	assessment	and	report	writing

  

 1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Quality Improvement in Public Health

 	 ความเป ็นมา	 ปรัชญา	 และหลักเกณฑ์ตลอดจน

อดุมการณ์	ของการจดัการคณุภาพ	การปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	

หลักการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ

ในการท�างาน	รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพ	และการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข

	 	 Background,	philosophy,	standards	and	ideology	

of	 quality	management,	 continuing	quality	 improvement,	

principles	of	using	tools	and	techniques	for	monitoring	and	

improving	 the	work,	National	Quality	Awards,	 improving	

quality	in	the	health	service,	applying	quality	management	

to	the	public	health	sector
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     (5) กลุ ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย

สาธารณสุข 11 หน่วยกิต

 1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 2(2-0-4)

  Progressive Development in Public Health

	 	 แนวคดิ	และหลกัการการพัฒนาสาธารณสขุ	การวเิคราะห์

สภาพปัญหาและความต้องการทางด้านสาธารณสขุ	เป้าหมายการพฒันา

ที่ยั่งยืน	นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข	

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 การจัดกลุ ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ	

การพฒันาคณุภาพชีวิตและสขุภาพในระดบัพืน้ที	่การสร้างความร่วมมอื	

และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม	หน่วยงานของรัฐ	

และองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่

	 	 Concepts	and	principles	of	health	development,	

public	 health	 problems	 analysis	 and	needs	 assessments,	

Sustainable	Development	Goals	(SDGs),	public	health	policy	

(PHP),	public	health	national	strategies,	service	plan,	primary	

care	 cluster,	 quality	 of	 life	 and	 health	 development,	

coordinating	the	work	of	non-governmental	and	government	

agencies	and	the	community	and	ensuring	responsiveness

  

 1401 461 ระบบประกันสุขภาพ 2(2-0-4)

  Health Insurance System

	 	 แนวคดิและหลกัการของการประกนัสขุภาพ	ววิฒันาการ

ของการประกันสุขภาพของไทย	 ระบบประกันสุขภาพของต่างประเทศ	

องค์การและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการประกนัสขุภาพ	แนวทางในการ

ด�าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณด้านประกันสุขภาพของไทย

	 	 Concepts	 and	principles	 of	 health	 insurance,	

historical	 development	 of	 health	 insurance	 in	 Thailand,	

international	health	insurance,	health	insurance	organizations,	

guidelines	for	operating	a	health	insurance	scheme,	budgetary	

management	in	health	insurance	of	Thailand

  

 1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

	 	 ความส�าคัญและหลักการบริหารงานสาธารณสุข	

ววิฒันาการและความเปลีย่นแปลงทางการบรหิารสาธารณสขุ	นโยบาย

และการวางแผนงานสาธารณสุข	 โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข

ของประเทศไทย	การอ�านวยการ	การควบคมุและก�ากบังาน	การบรหิาร

จัดการทรัพยากรสาธารณสุข	การจัดการสมัยใหม่	และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข

	 	 Principles	and	the	importance	of	public	health	

administration,	history	 and	development	 of	 public	 health	

administration,	health	policy	analysis	and	health	planning,	

structure	 of	 public	 health	 administration	 in	 Thailand,	

directing,	controlling	and	monitoring,	public	health	resource	

management,	modern	management	 theory	 and	 applied	

innovations	in	public	health	administration

  

 1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Public Health Laws and Environmental Health 

  Laws

 	 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น	หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย	 กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัย

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติ

งานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 basic	 law,	 public	

law	affecting	government	administration,	law	on	public	health	

and	the	quality	of	life,	law	affecting	prevention	and	disaster	

relief	 and	 safety,	 environmental	 health	 and	 occupational	

health	law,	application	of	law	in	public	health	work

  

 1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Professional Ethics

 	 ความหมายและความส�าคัญของจริยธรรม	 คุณธรรม

และจริยธรรมในงานสาธารณสุขจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข	

จริยธรรม	คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

	 	 Definition	and	importance	of	ethics,	morality	in	

public	health,	ethics	for	public	health	professionals,	ethics	for	

health	service	workers

  

   2.2  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

    วิชาชีพเลือก	 เลือกในรายวิชาต่อไปนี้จากสาขาใดก็ได	้

ไม่น้อยกว่า	4 หน่วยกิต

    กลุม่วชิาการบรหิารและการจดัการสาธารณสขุในชมุชน

 1401 371 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Field Study in Public Health

 	 หลกัการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน	การจดัการ

ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ	การศึกษาดูงานด้านกระบวนการ

พฒันาคุณภาพชวีติทัว่ไปและด้านสาธารณสขุทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีวีติ	

การน�าผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา

	 	 Principles	and	process	of	field	study,	field	study	

management	in	health	organizations,	field	study	on	quality	

of	life	and	the	public	health	development	process,	reports	and	

presentation	in	seminar
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 1401 372 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Resource Management

 	 กระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข	 โดยเน้น

หลกัการ	รปูแบบ	โครงสร้างและวธิปีฏิบัติในการบรหิารงานการเงนิและ

งบประมาณ	บุคลากร	การคลังและเวชภัณฑ์	การพัสดุและสิ่งก่อสร้าง	

ส�าหรับหน่วยงานสาธารณสุข	การบริหารงานสารบรรณ	และการรักษา

ความปลอดภัยของหน่วยงาน

	 	 Health	 resource	 management	 process:	

principles,	 models,	 structure	 and	 actual	 practice	 in	

financing-	accounting,	personnel	management,	financing	and	

medicine,	 logistics	 and	 estate	 for	 public	 health	 agencies,	

office	files	management,	and	agency	security

  

 1401 373 การบริหารโครงการ 2(1-2-3)

  Project Administration

 	 หลักการและความส�าคัญของการบริหารโครงการ	

บทบาทของผูจ้ดัการโครงการ	องค์กรและการวางแผนส�าหรบัโครงการ	

การด�าเนินงานตามโครงการ	 การควบคุม	การติดตามและประเมินผล

โครงการการบริหารโครงการสาธารณสุขในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต

การประยกุต์หลกัการบรหิารมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสาธารณสขุ

	 	 Pr incip les	 and	 importance	 of 	 pro ject	

management,	role	of	project	manager,	agencies	and	planning	

for	projects,	project	implementation,	control	and	assessment,	

health	 project	management;	 history,	 present,	 future,	 the	

application	of	project	administration	in	a	public	health	project

  

 1401 374 นิติเวชศาสตร์ส�าหรับงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Forensic Medicine for Public Health

	 	 ความหมายและความส�าคัญของนิติ เวชศาสตร	์

ข ้อกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับเจ ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในทางนิติเวช	

การวินิจฉัยการตาย	การเปลี่ยนแปลงหลังตาย	 เหตุและพฤติการณ์ที่

ตาย	การพิสูจน์บุคคล	บาดแผล	และศพ	การตรวจวิเคราะห์ทางห้อง

ปฏิบัติการและการเขียนรายงาน	 การเป็นพยานศาล	 หลักและ

กระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์	คดีความที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

	 	 Definition	of	terms	and	importance	of	forensic	

medicine,	forensic	medicine	law	related	to	health	personnel,	

diagnosis	after	death	and	biological	changes,	cause	of	death	

and	preceding	behaviors,	personal	identity,	trauma	and	the	

corpse,	laboratory	analyses	and	reports,	witness	and	forensic	

medicine	processes,	cases	related	to	public	health	community	

practice

  

 1401 375 การนิเทศงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Supervision

 	 แนวคิด	หลกัการ	และวธีิการนิเทศงาน	การนิเทศงานกบั

การแก้ปัญหาสาธารณสขุ	การวางแผนในการนเิทศงาน	ศลิปะการนเิทศ

งาน	การวิเคราะห์ระบบนิเทศงานสาธารณสุขการนิเทศงานผสมผสาน	

ปัญหา	อุปสรรคในการนิเทศงานและการแก้ไข

	 	 Concepts,	principles	and	process	of	supervision,	

supervision	and	health	problem	solving,	planning	to	supervise,	

the	 art	 of	 supervision,	 public	 health	 supervision	 system	

analysis,	integrating	knowledge	for	problem	solving	in	health	

supervision	and	treatment

  

 1401 376 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(2-0-4)

  Human Resource Development and Management

	 	 ปรัชญา	แนวความคิด	กลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนา

ตัดสินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ

และสงัคมในยคุโลกาภวิตัน์ของหน่วยงานประเภทต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน	หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุม

ถงึการวางแผน	การสรรหา	การคดัเลอืก	การพฒันา	สวสัดกิาร	ตลอดจน

แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

อนาคต	 การศึกษาดูงานในองค์กรประชาชน	 องค์กรภาครัฐ	 และ

ภาคเอกชน

	 	 Philosophy,	concepts,	strategy	and	methodology	

for	developing	and	managing	human	resources	in	government	

and	non-government	organizations	in	the	wake	of	economic	

change	 and	globalization,	 the	 role	 of	 the	human	 resource	

management	 in	 health;	 planning,	 selection,	 development,	

welfare;	 trends	 and	direction	 of	 human	development	 and	

management	 in	 the	 future,	 field	 study	 in	 the	 community,	

government	and	non-governmental	organizations

  

 1401 377 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  System Management in Public Health 

  Organizations

 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 หลักการ	 กลยุทธ์	 และวิธีการในการ

จดัการเชงิระบบของหน่วยงานสาธารณสขุสมยัใหม่	ภายใต้ปรชัญาของ

การเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบรหิารรฐักจิ	และการกระ

จายอ�านาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์	 ระบบงานบริหารงานวิชาการ	 และ

งานบริการสาธารณสุข	ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข	 วิธีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข	 เพื่อการ

จดัการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสขุให้ตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการทางสาธารณสุข	 ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 การศึกษาดูงานการจัดการ

เชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ
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 	 Concepts,	 theories,	principles,	 strategies	and	

methods	of	modern	institutional	health	system	management,	

based	on	a	philosophy	of	 constant	 change	 in	 the	political	

environment,	administrative	change	and	decentralization	in	

an	 era	 of	 globalization,	 administrative	 systems,	 academic	

units	and	public	health	services	both	inside	and	outside	of	

the	public	health	organizational	domain,	to	manage	public	

health	units	to	be	responsive	to	the	problems	and	needs	of	

the	public	by	 increasing	effectiveness	and	efficiency,	field	

study	 in	system	management	at	all	 levels	of	public	health	

service	organizations

  

 1401 378 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Culture and Public Health Development

 	 การวเิคราะห์ความแตกต่างและอทิธพิลวฒันธรรมท้อง

ถิน่ในแต่ละภาคทีเ่อือ้อ�านวยหรอืเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาสาธารณสขุ	

เพื่อจะได้เป็นพ้ืนฐานในการก�าหนดรูปแบบและหาวิธีการพัฒนา

สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

	 	 Analyzing	the	difference	between	local	cultures	

in	each	region	and	their	influence	in	facilitating	or	obstructing	

public	 health	 development,	 designing	 and	 implementing	

congruent	public	health	developments

  

 1401 379 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Improvement of Life Quality in Public Health

 	 วิ เคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

การสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับมหภาคและจุลภาค	

โดยก�าหนดจดุเน้นด้านสาธารณสขุเป็นเกณฑ์	ขัน้ตอนการสร้างตวัชีว้ดั

ต่างๆ	การทดสอบความน่าเชื่อถือ	และความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดด้าน

สาธารณสุข	การประยุกต์ใช้วัดระดับการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

และสังคม	เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 Studying	and	analyzing	concepts,	 theories	 of	

quality	 of	 life	 improvement,	 constructing	 quality	 of	 life	

improvement	indicators	at	the	macro	and	micro	levels	with	

reference	to	public	health,	steps	to	assess	the	reliability	and	

validity	of	public	health	indicators,	applying	these	to	measure	

the	level	of	social	and	community	public	health	for	improve-

ment	of	life	quality

  

 1401 471 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

  ทางสังคม

  Public Health Problems and Social Change

 	 ปัญหาทางสาธารณสขุ	ซึง่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม	ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล	กลุ่ม	 สถาบัน	และ

สังคมโดยส่วนรวม	ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านการขยาย

ตัวของสังคมเมือง	การเร่งรัดพัฒนาชนบท	อิทธิพลของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 การขาดความรู้	 การรับอิทธิพลบางประการจาก

สังคมอ่ืนๆ	ท�าให้บุคคลปรับนิสัยไม่ทัน	การเกิดปัญหาทางสุขภาพใน

ชมุชน	การแสวงหาแนวทางปรบัปรุงแก้ไข	ป้องกนัปัญหาทางสาธารณสขุ

ที่จะเกิดขึ้น	และเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

	 	 Public	 health	 problems	 arising	 from	 social	

change;	individual,	group,	other	sectors,	urban	growth,	rapid	

rural	development,	influence	of	science	and	technology,	lack	

of	 knowledge,	 sudden	 change	 and	delayed	 adjustment	 to	

external	social	and	cultural	influences,	emerging	problems	of	

community	health,	quest	for	programs	for	improving,	solving	

and	preventing	problems,	and	promoting	the	ability	to	adjust	

to	future	social	change

  

 1401 472 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับ 2(2-0-4)

  นักสาธารณสุข

  Local Administration for Public Health Personnel

 	 ความหมายและความส�าคญัของระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ	การจดัรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดนิของ

ไทย	 หลักการและความส�าคัญของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	การด�าเนินงานด้านสุขภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความส�าคัญของข้อก�าหนดของท้อง

ถิน่ในการด�าเนนิงานด้านสาธารณสขุ	กฎหมายเกีย่วกบัการสาธารณสขุ

กับการด�าเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

การประยุกต์หลักการและนวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่ในงาน

สาธารณสุขมาใช้ในท้องถิ่น

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 regulatory	

bureaucracy,	 rules	 and	Thai	 government	 administration,	

principles	and	importance	of	local	government	administration,	

the	regulation	of	local	bureaucracy,	health	activities	of	local	

government,	 importance	of	 local	government	directions	 to	

public	health	performance,	public	health	law	affecting	health	

activities	of	 local	government,	applying	the	principles	and	

innovations	of	modern	public	health	administration	 to	 the	

local	level
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 1401 473 การจัดการสาธารณภัย 2(2-0-4)

  Disaster Management

 	 ความหมาย	 ประเภท	 และสาเหตุของสาธารณภัย	

ขอบเขตอันตราย	 ความรุนแรงการวางแผนด�าเนินการเตรียมรับ

สถานการณ์	การควบคมุป้องกนั	การเฝ้าระวงัสาธารณภยั	หลกัการและ

แนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยประเภทต่างๆ	

ฝึกทดลองฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย	เฝ้าระวงัสาธารณภัยและจดั

ท�าแผนการด�าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย	และการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย	 การใช้เครื่องมือภาคสนาม	การบันทึกสถานการณ์ด้วย

ภาพถ่าย	โดยใช้กรณีศึกษา	และสถานการณ์จ�าลอง

	 	 Definitions,	types	and	causes	of	disaster,	scope	

of	 hazards,	 severity,	 emergency	planning,	 prevention	 and	

control,	 surveillance	 system,	principles	 and	guidelines	 for	

during	and	after	a	disaster,	practice	on	disaster	relief	base	on	

guideline	 and	 the	problem	based	 learning	 to	 investigate,	

manage,	surveillance,	planning,	logistics	of	assistance,	using	

field	 instruments,	 photographic	 records,	 practice	 offering	

assistance	and	first	aid	 to	a	disaster	victim	and	arranging	

referral	 for	 treatment	 through	 case	 study	 and	 simulation	

scenario

  

 1401 474 สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Seminar in Public Health

 	 หลกัการสมัมนา	การเตรยีมประเดน็สมัมนา	การด�าเนนิ

งานในการจัดสัมมนา	การเลือก	ค้นคว้า	และเรียบเรียงประเด็นในการ

สัมมนาทางสาธารณสุข	 การน�าและร่วมสัมมนา	 รวมท้ังเทคนิคและ

วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการสัมมนา	 ฝึกทดลองจัดและ

สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนางานสาธารณสุข

	 	 Principles	of	seminar,	preparation	in	interested	

topics	and	management	seminar,	selecting	and	constructing	

in	public	health	issues,	leading	and	participating	and	learning	

of	 techniques	 for	 knowledge	management	 from	 seminar,	

practices	in	all	seminar	aspects

  

  กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 1401 475 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3)

  Health Behavior Research and Development

  แนวคดิทฤษฎี	และวธิกีารวจิยัแบบวจิยัและพฒันา	การ

ศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพ	การประมวลเอกสารเพ่ือการ

วิจยั	การก�าหนดปัญหาการวจิยัเพือ่พฒันาพฤติกรรมสขุภาพ	การเขยีน

รายงานการวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย

	 	 Concepts,	theories	and	methodology	of	research	

and	development,	studies	relating	to	health	behaviors,	review	

research	 literature,	 formulating	 objectives	 of	 research	 and	

development	 of	 healthy	 behavior,	 research	 report	 and	

presentation

  

 1401 476 สุขศึกษาในชุมชน 2(1-2-3)

  Community Health Education

 	 หลักการให้สุขศึกษาในชุมชน	 นิยามศัพท์	 และค�าที่

เกี่ยวข้อง	 การเรียนรู้	 การจูงใจ	 ค่านิยม	 ปัจจัยทางสังคมกับการให้

สขุศกึษา	วธีิการให้สขุศกึษาในชมุชน	เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสขุศกึษา	

กระบวนการให้สขุศกึษาในชมุชน	การด�าเนนิงานสขุศกึษาในชมุชน	การ

วิจัยและประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน	ฝึกปฏิบัติการด�าเนินงาน

สุขศึกษาในชุมชน

	 	 Principles	 of	 community	 health	 education,	

definition	 and	 related	 terms,	 learning,	motivation,	 values,	

social	 factors	 in	health	 education,	methods	 of	 community	

health	 education,	 technology	 and	 innovation,	 the	 health	

education	 process	 in	 the	 community,	 health	 education	

implementation,	research	and	evaluation	of	community	health	

education,	practicing	delivering	community	health	education

  

 1401 477 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน 2(2-0-4)

  Mass Media and Health Education

	 	 นิยามศัพท์และค�าที่เกี่ยวข้อง	หลักการให้สุขศึกษาทาง

สื่อมวลชน	การเรียนรู้การจูงใจ	ค่านิยม	ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน	 วิธีการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน	

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	การจัดรายการวิทยุ	โทรทัศน์	สิ่งพิมพ์	ฯลฯ	

การวจิยัและประเมนิผลงานสขุศกึษา	ฝึกปฏบิตักิารด�าเนนิงานสขุศกึษา

เพื่อมวลชน

	 	 Definition	 of	 terms,	 principles	 of	 using	mass	

media	in	health	education,	learning,	motivation,	values,	social	

factors	related	to	mass	media	in	health	education,	methods	

of	 using	mass	media	 in	 health	 education,	mass	media	

technology	 and	 radio	 broadcasting,	 television,	 printed	

material	etc.,	 research	and	evaluation	in	health	education,	

practicing	health	education	with	a	mass	audience

  

 1401 478 การผลิตสื่อสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Media Production

 	 เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อที่ใช ้ในงานสาธารณสุข	

ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

	 	 Techniques	and	methods	of	media	production	

for	public	health,	practice	in	public	health	media	production	

for	appropriate	target	groups
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 1401 479 การสอบสวนโรคระบาด 2(2-0-4)

  Investigation of Disease Outbreaks

 	 ความหมายของการระบาดของโรค	 รูปแบบของการ

ระบาดของโรค	ขัน้ตอนการสอบสวนการระบาดของโรค	กรณศีกึษาการ

สอบสวนโรค	ระเบียนรายงานต่างๆ	ที่ใช้ในการสอบสวนโรค

	 	 Definition	 and	patterns	 of	 outbreak,	 steps	 of	

outbreak	investigation,	case	studies,	investigation	report	and	

any	records

  

 1401 571 ทันตสุขศึกษา 2(1-2-3)

  Dental Health Education

 	 หลั กการ ท่ั ว ไปและแนว คิดในการด� า เ นินง าน

ทันตสุขศึกษา	สาระและวิธีทางสุขศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน	การศึกษาและ

ประยุกต์งานวิจัยเพื่อการให้ทันตสุขศึกษา	 และการปรับพฤติกรรม

ทันตสุขภาพ	การฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การใช้สารชักจูง

และสื่อเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 dental	 health	

education,	 guidelines	 and	 present	 elements	 of	 health	

education,	studying	and	applying	research	for	dental	health	

education	and	dental	health	behavior	modification,	training	

for	behavioral	adaptation,	motivating	information	and	media	

for	changing	behavior

  

  กลุ่มวิชาการตรวจประเมิน บ�าบัดอาการและการฟื้นฟู

สภาพ

 1401 572 การแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)

  Thai Traditional Medical Care

	 	 ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย	ความจ�าเป็นและ

ทิศทางการพัฒนาการแพทย์	 แผนไทย	 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย	

การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย	การดูแลสุขภาพด้านกายภาพบ�าบัดแผน

ไทย	การดแูลสขุภาพด้านเภสชักรรมแผนไทย	และการดแูลสขุภาพด้าน

เวชกรรมแผนไทย

	 	 Introduction	to	Thai	traditional	medicine,	needs	

and	trends	of	traditional	medicine	development,	traditional	

medicine	 theory,	 mental	 health,	 physical	 therapy,	

pharmaceuticals	and	medical	therapy

  

 1401 573 โภชนบ�าบัด 2(2-0-4)

  Dietetics

 	 หลักการทางโภชนศาสตร์ป้องกันและโรคที่ส�าคัญ

เกีย่วกบัโภชนาการ	ลกัษณะและการเตรียมอาหารส�าหรับท�าโภชนบ�าบดั	

การจัดการแผนกโภชนบ�าบดัในสถานบริการต่างๆ	และการวางแผนและ

ประเมินผลการให้โภชนบ�าบัด

	 	 Concept	 of	 preventive	 nutrition,	 nutritional	

therapy	and	important	nutritional	disorders,	patterns	and	food	

remedies,	 dietetics	management,	 planning	 and	 dietetics	

planning	and	evaluation

  

 1401 574 การบริบาลผู้สูงอายุ 2(1-2-3)

  Elderly Care

 	 การศึกษาพัฒนาการของผู้สูงอายุ	 โรคที่พบบ่อย	 และ

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

	 	 Stages	of	aging,	common	diseases	and	elderly	

health	care,	elderly	care	in	the	community

  

 1401 575 การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Counseling in Health

	 	 หลกัการ	และทฤษฎคีวามเชือ่ทางสขุภาพ	ทฤษฎกีารให้

ค�าปรึกษา	กระบวนการสอนและการให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ	บริการ

สนเทศทางสุขภาพ	ความต้องการและปัญหาที่เป็นผลกระทบเม่ือเกิด

การเจ็บป่วย	 การให้ค�าปรึกษาและการสอนให้ผู้รับบริการที่มีปัญหา

เนื่องจากการเจ็บป่วย

	 	 Principles	 of	 health	 belief	 theory,	 counseling	

theory,	the	teaching	and	counseling	process	for	health,	health	

information	 services,	 basic	 needs	 and	 impacts	 of	 illness,	

counseling	and	teaching	on	patients

  

 1401 576 การให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Counseling in Public Health Psychology

	 	 ทฤษฎทีางจิตวทิยาพืน้ฐาน	ทฤษฎทีางสาธารณสขุ	ทฤษฎี

จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา	เทคนิคและกระบวนการในการให้ค�าปรึกษา	

บริการสนเทศทางสาธารณสุข	ปัญหาสาธารณสุขและผลกระทบของ

ปัญหาสาธารณสุขที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

	 	 Basics	 of	 psychological	 theory,	 public	 health	

theory,	 counseling	psychology	 theory,	 techniques	 and	 the	

counseling	process,	public	health	information	services,	public	

health	problems	and	their	impact	on	daily	life
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 1401 577 การประเมินทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Health Evaluation

 	 ความหมาย	หลกัการ	เทคนคิ	วธิกีาร	รปูแบบ	ระดบัของ

การประเมนิผลทางสขุภาพ	และเคร่ืองมอืในประเมนิสขุภาพแบบต่างๆ	

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประเมินทางสุขภาพ	 การสร้างและ

การทดลองใช้เครือ่งมอืประเมนิสขุภาพ	และการประเมนิผลทางสขุภาพ

การรายงาน	ฝึกปฏิบัติการประเมินผลทางสุขภาพ

	 	 Definition,	 principles,	 techniques,	methods,	

types,	levels	and	tools	of	health	evaluation,	aims	and	objectives	

of	health	evaluation,	development	of	health	evaluation	tools	

and	 try-out,	 process	 of	 health	 evaluation,	 reporting	health	

evaluation	results,	practices	in	health	evaluation

  

  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 1401 671 การจัดการและการก�าจัดของเสีย 2(1-2-3)

  Waste Management and Disposal

 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมการจัดการแก้ไขปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อม	

เช่น	การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายการจดัการระบบบ�าบัด

น�้าเสีย	และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 Relations	between	health	and	the	environment,	

environmental	 impacts,	 environmental	 health	 problem	

solutions,	 such	 as	 solid	 waste	 and	 hazardous	 waste	

management,	wastewater	 treatment	 system	management	

and	pollution	control

  

 1401 672 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food Sanitation

  หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

  Principles of Environmental Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 251 Environmental 

Health

	 	 หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม	 เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม	

ฝ ึกปฏิบัติในการจัดท�าและด�าเนินการประเมินผลกระทบทาง

สิง่แวดล้อม	การจดัท�ารายงานและการเขยีนผลการศกึษาวเิคราะห์ด้าน

สิ่งแวดล้อม

	 	 Principles	 and	 theories	 about	 environmental	

impact	 assessment,	 techniques	 of	 environmental	 impact	

assessment,	practice	on	performance	of	environmental	impact	

assessment,	 report	making	 and	 environmental	 analysis	

writing

  

 1401 673 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Foundation of Occupational Medicine

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 351 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite : 1401 351 Occupational 

Health and Safety

  ลกัษณะและอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชีพ

หรือจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค	 หรืออันตรายต่อสุขภาพใน

ผูป้ระกอบอาชพีต่างๆ	ตลอดจนแนวทางการวนิจิฉยัโรคหรอือาการผดิ

ปกติ	อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

	 	 Characteristics	and	symptoms	of	occupational	

diseases,	risk	factors	or	health	hazards	affecting	the	worker,	

including	diagnostic	guidelines	for	occupational	disorders

  

 1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Environmental Health Administration

 	 หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อ�านาจหน้าที่

การด�าเนนิงานของหน่วยงาน	กฎหมาย	บทบญัญตัต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 Principles	of	environmental	health	administration,	

authorities	overseeing	environmental	health	management,	

laws	and	regulations	relating	to	environmental	health,	activity	

in	 environmental	 health	 undertaken	by	 local	 government	

administrative	organizations

  

 1401 675 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่ 2(2-0-4)

  พักผ่อนหย่อนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และขอบเขตของสถานบริการ

และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล	

การควบคุมและป้องกันโรค	 รวมทั้งอันตรายจากสถานบริการและ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนการจัดท�าโครงการเพื่อฝึกอบรม

ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานบริการ

	 	 Definition,	importance	and	scope	of	sanitation	

in	service	establishments	and	recreation	areas,	principles	and	

methods	of	sanitation,	disease	control	and	prevention,	hazards	

from	 service	 establishments	 and	 recreation	 areas,	 project	

training	for	entrepreneurs	and	receptionists
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 1401 676 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Foundation of Industrial Hygiene

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 351 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite : 1401 351 Occupational 

Health and Safety

  อนัตรายจากสิง่แวดล้อมด้านต่างๆ	ในการท�างานท่ีมผีล

ต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอตุสาหกรรม	

ตามประเภทและลักษณะงาน	ตลอดจนหลักท่ัวไปในการประเมินและ

ควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Environmental	health	hazards	in	the	workplace,	

including	health	and	safety	 for	workers,	according	to	 type	

and	working	characteristics,	including	principles	of	industrial	

hazard	assessment	and	control

  

  กลุ่มวิชาคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

 1401 677 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Consumer Protection

	 	 ความหมาย	 และหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค	

สิทธิผู้บริโภค	การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค	คุณภาพมาตรฐานและ

ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร	 ยา	 เครื่องส�าอาง	 วัตถุมีพิษ	 วัตถุ

อันตราย	การจัดการคุ้มครองสุขภาพ	เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อการ

เฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 Definition	and	principles	of	consumer	protection,	

consumer	 rights,	 administration	 of	 health	 consumer	

protection,	 standardized	 quality	 and	 safety	 regarding	

consumption	 of	 food,	 drugs,	 cosmetics,	 toxic	materials,	

hazardous	materials,	 health	 protection	management,	

Information	Technology	for	health	consumer	protection	systems	

  

 1401 678 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Toxicology in Public Health

	 	 ความหมาย	 ความเป็นมา	 ความส�าคัญ	 หลักการและ

ขอบเขตของงานพิษวิทยา	กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี	หลักการ

ทดสอบพิษ	และการก�าหนดมาตรฐานของสารเคมีในส่ิงแวดล้อมและ

ในร่างกายมนุษย์	 ดัชนีอันตราย	หลักการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของ

ผู้ประกอบอาชีพ	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ	และ

วิธีการวินิจฉัยเบื้องต้น

	 	 Definition,	background,	significance,	principles	

and	scope	in	the	field	of	toxicology,	chemical	toxic	processes,	

fundamentals	 of	 toxicity	 analysis	 and	 chemicals	 safety	

standardization	in	the	environment	and	in	the	human	body,	

hazard	 indexes,	 principles	 of	workers’	health	 surveillance,	

general	knowledge	about	occupational	diseases	and	basic	

diagnostic	methods

  

 1401 679 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 2(2-0-4)

  Pharmacology for Consumer Health Protection

	 	 ความหมาย	และประเภทของยา	หลักการออกฤทธิ์และ

กลไกการออกฤทธิข์องยา	ปัจจยัทีมี่ผลต่อการออกฤทธิ	์ข้อบ่งใช้	ข้อห้าม

ใช้ของยาในระบบร่างกาย	ผลข้างเคยีงของยา	หลกัการใช้ยาทีป่ลอดภยั

ส�าหรับสุขภาพผู้บริโภคภายใต้ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	

หลักการและประโยชน์ของบัญชียาหลักแห่งชาติ	 หลักการของ

เภสัชวิทยากับงานคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

	 	 Definition	and	types	of	drug,	principles	of	drug	

action	and	factors	affecting	drug	disposition	and	drug	action,	

indications	of	drug	action	on	body	system,	drug	side	effects,	

principles	of	safety	drug	consumption	for	consumer	health	

on	specification	of	the	Ministry	of	Public	Health,	principles	

and	usefulness	of	national	essential	drug	lists,	principles	of	

pharmacology	and	health	consumer	protection

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี* ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้นสิติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนดงัต่อไปนี	้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

  

 1401 381 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Relations Management in Public Health

 	 แนวคิด	หลักการ	 เทคนิค	กลยุทธ์	และวิธีการทางการ

จดัการประชาสมัพนัธ์เพือ่พฒันางานสาธารณสขุถึงการประยกุต์เทคนคิ

การจัดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุข	

เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานและความร่วมมือจากประชาชนในการ

พฒันาสาธารณสขุเพือ่การพึง่ตนเองในระยะยาว	การศกึษาดงูาน	วธิกีาร

จดัการประชาสมัพนัธ์สมยัใหม่ทัง้ภาครัฐและเอกชน	เพือ่น�ามาประยกุต์

ใช้ในหน่วยงานสาธารณสุข						

	 	 Concepts,	principles,	techniques,	strategies	and	

methods	 in	public	 relations	management	 for	public	health	

development,	applying	modern	public	relations	techniques	

for	public	health	development	 to	 increase	 responsiveness,	

public	participation	 and	 self-reliance	 for	 long-term	public	

health	development,	field	trip	to	study	new	public	relations	

management	approaches	in	the	public	and	private	sectors	

for	application	to	public	health	organizations
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 1401 382 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)

  Personality Development

 	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ	 ทฤษฎีบุคลิกภาพ	

ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	แบบพิธีการ

สมาคม	การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบพิธีการสมาคม	

และการศึกษาดูงานองค์ประกอบของระบบพิธีการสมาคมพร้อมกับ

การจัดสัมมนาการศึกษาดูงาน

	 	 Introduction	to	personality,	personality	theory,	

types	of	good	personality,	personality	development	and	social	

rules,	practice	exercise	on	personality	development,	 study	

tour	regarding	social	rules

  

 1401 383 พลวัตกลุ่มและการท�างานเป็นทีม 2(1-2-3)

  Group Dynamics and Team Working

 	 แนวคดิ	ทฤษฎขีองกลุม่	พลวตักลุม่	ธรรมชาตขิองกลุม่	

การท� างานเป ็นทีมที่มีองค ์ประกอบด ้ านการสื่ อความหมาย	

มนุษยสมัพนัธ์	การประชมุและปัญหาความขดัแย้งในการท�างานเป็นทมี	

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัต

กลุม่และการท�างานเป็นทมีพร้อมกบัการสมัมนาท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติ

	 	 Concepts,	 group	 theories,	 group	 dynamics,	

group	characteristics,	teamwork	and	communication,	public	

relations,	meetings	and	problems	of	conflict	in	team	working,	

learning	 experience	 from	practicing	with	 group	dynamic	

processing	and	team	working,	seminar	on	the	result

  

 1401 384 การบริหารจัดการส�านักงานสมัยใหม่ 2(2-0-4)

  Modern Office Management

 	 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับส�านักงานและการบริหารจัดการ

ส�านกังานทีค่รอบคลมุถงึแนวคดิ	การบรหิาร	การจัดการ	การปฏบิตักิาร	

และมาตรฐานระบบงานส�านักงานรวมท้ังแนวคิดใหม่ๆ	 เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการส�านักงาน	การศึกษาดูงาน	และการสัมมนาผลการศึกษา

ดูงานการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

	 	 General	knowledge	of	office	administration	and	

management,	 covering	 the	 concepts	 of	 administration,	

management,	 action	 and	 system	 standards	 in	 the	 office,	

modern	 concepts	 related	 to	 administration	 and	 office	

management,	 field	 study	 of	 modern	 administration	

and	 management	 approaches	 in	 government	 and	

non-governmental	organization	offices,	seminar	on	the	result

  

 1401 385 การจัดการฝึกอบรม 2(1-2-3)

  Training Management

 	 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับการฝึกอบรม	การหาความต้องการ

และความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	 เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการฝึก

อบรม	การจัดท�าโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมหลักและเทคนิค

ในการจดัฝึกอบรม	การบรหิารโครงการฝึกอบรม	รวมทัง้การฝึกปฏบัิติ

และการสัมมนากระบวนการจัดการฝึกอบรม

	 	 Principles	of	training	management,	knowledge	

of	training,	covering	necessary	studies	of	training	methods	

and	 techniques,	 proposal	 presentation	 and	 training	

curriculum,	 techniques	 of	 training	management,	 training	

project	administration,	practice	exercise	and	seminar	on	the	

management	training	process

  

 1401 386 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Perception, Cognition and Communication

	 	 วิ ธีการสื่อสารต่างๆ	 ที่ มีต ่อการรับรู ้และการรู ้คิด	

ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล	 อิทธิพลของการสื่อสาร	 การศึกษา

พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด	สติปัญญาของบุคคลเกี่ยวกับการ

รับทราบ	การจดจ�า	และการกระท�า	การค้นหาวธีิการปลกูฝังและเพิม่พนู

ความสามารถในการรับรู้

	 	 Methods	of	communication	affecting	perception	

and	cognition,	individual	learning,	influence	of	communication,	

study	of	perception	and	cognitive	development,	intelligence	

as	 related	 to	memory	 and	action	processes,	 investigating	

methods	of	socialization	and	enhancement	of	competence	in	

personal	perception

  

 1401 387 เจตคติกับการท�านายพฤติกรรม 2(2-0-4)

  Attitudes and Prediction of Behavior

 	 ทฤษฎีของเจตคติเพื่อเป็นพื้นฐานในการวัดเจตคต	ิ

ทฤษฎแีละผลวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสมัพันธ์ระหว่างเจตคตกิบัพฤตกิรรม	

เน้นจิตลักษณ์และปัจจัยต่างๆ	 ที่จะช่วยให้เข้าใจและท�านายความ

สมัพนัธ์ระหว่างเจตคตกิบัพฤตกิรรมของบคุคลประเภทต่างๆ	เน้นการ

ฝึกหัดการสร้างแบบวัดเจตคติ	แบบวัดพฤติกรรม	การวิเคราะห์ข้อมูล	

และจัดท�าโครงการวิจัยเจตคติ

	 	 Attitude	theories	for	fundamental	knowledge	of	

attitude	measurement,	theories	and	research	papers	related	

to	 correlation	 between	 attitude	 and	 behavior,	 especially	

psychosocial	and	other	factors	which	predict	the	correlation	

between	 attitude	 and	 behavior,	 practical	 exercise	 on	

constructing	the	tools	for	attitude	and	behavior	measurement,	

data	analysis	and	attitudinal	research	proposal
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 1401 388 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของบุคคล 2(2-0-4)

  Environment and Personal Adjustment

	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของบุคคล	 เช่น	

ครอบครวั	สถาบนัการศกึษา	การประกอบอาชพี	เศรษฐฐานะและสถาบนั

ทางสังคมอื่นๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลต่อสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	และ

การปรับตัวของบุคคล	 ศึกษาถึงแนวทางท่ีจะปรับปรุงสภาพแวดล้อม

เพื่อเป็นการป้องกัน	แก้ไขปัญหาและส่งเสริมจิตลักษณ์ที่ดีงาม

	 	 Changing	environmental	surroundings,	family,	

educational	institutions,	careers,	economic	status	and	social	

institutions	that	influence	physical	health,	mental	health	and	

personal	adjustment,	studies	to	improve	the	environment	for	

prevention,	 solving	 problems	 and	 promoting	 good	

psychological	characteristics

  

 1401 389 การประเมินโครงการ 2(1-2-3)

  Project Evaluation

 	 หลกัการแนวคดิทฤษฎี	การประเมนิ	รปูแบบการประเมนิ	

การออกแบบการประเมิน	 ขั้นตอนการประเมิน	 หัวข้อและการก�าหนด

ประเด็นการประเมิน	 ตัวชี้วัด	 เกณฑ์การสร้างเครื่องมือการประเมิน	

การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์	 แปลผลการประเมิน	 การเขียน

รายงานการประเมิน	และจริยธรรมของการประเมิน

	 	 Principles,	concepts	and	theories	of	evaluation,	

evaluation	model,	 evaluation	 design,	 steps	 of	 evaluation	

issues,	 indicators,	 criterions,	 evaluation	 instruments,	 data	

collection,	analysis	and	interpretation,	project	evaluation	and	

evaluation	reports	and	evaluation	ethics

  

 1401 481 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 2(1-2-3)

  Technology of Participation

	 	 แนวคดิ	หลกัการ	และทฤษฏกีารมส่ีวนร่วม	ขัน้ตอนและ

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม	เทคโนโลยกีารมีส่วนร่วมแบบพหุภาค	ี

ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการสนทนาแบบมีส่วนร่วม	 เทคนิคการสุ่มเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	และเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมฝึกปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

	 	 Concepts, 	 pr inciples, 	 and	 theories	 of	

participation,	steps	and	process	of	participation,	technology	

of	participation	consist	of	ORID	method,	workshop	method	

and	action	planning	method,	practical	exercise	for	community	

participatory	implementation

  

 1401 482 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ 2(1-2-3)

  ทางด้านสาธารณสุข

  Design and Test of Public health Instrument

 	 หลักการแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนในการออกแบบ

เคร่ืองมือ	 การคัดเลือกตัวแปรส�าหรับใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือ	

วธิกีารสร้างสเกลการวดั	การทดสอบความน่าเชือ่ถอื	และความตรงของ

เครื่องมือ	วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบและทดสอบเครื่องมือ

	 	 Principles,	concepts	and	method	for	instrument	

design,	select	variables	for	design	instrument,	method	design	

instrument	scale,	test	reliability	and	test	validity,	statistic	for	

design	and	test	instrument

  

 1401 483 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุข 2(1-2-3)

  ในระบบอินเตอร์เน็ต

  Computer and Health Information on Internet 

  System

	 	 หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข	

ชนดิของสารสนเทศสาธารณสขุ	แหล่งสารสนเทศในระบบอนิเตอร์เนต็	

แหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต	 เครื่องมือและกลวิธีการค้นหา

สารสนเทศการประเมินสารสนเทศและการอ ้างอิงสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์	 การออกแบบฐานข้อมูล	 การจัดการฐานข้อมูล	 และ

น�าเสนอผลงานด้านโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต

	 	 Principles	of	computer	program	in	public	health,	

types	of	health	information,	sources	of	information	on	internet	

system,	 information	 sites	 on	 internet,	 tools	 and	 searching	

strategy	for	information,	evaluation	of	searched	information	

and	citing	electronic	information,	design	data	base,	data	base	

management	 and	 presentation	 on	 internet	 system	 by	

computer	program

  

 1401 484 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Environmental Management

	 	 องค์การที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานของ

สิ่งแวดล้อปัจจัยในการตัดสินใจ	 แหล่งข้อมูลและการสร้างมาตรฐาน	

การจัดตั้งและเครือข่ายของหน่วยงานควบคุม	 และการควบคุม

สิง่แวดล้อม	โดยมมีติทิีเ่กีย่วข้องในด้านเศรษฐกจิและค่านยิมหลกัการ

ของการหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 Group	organization,	environmental	standards,	

decision	criteria,	sources	of	information	and	transformation	

to	 standards;	 establishment	 and	 organization	 of	 control	

agencies,	enforcement	and	control	of	the	environmental	in	

the	 economic	 aspect	 and	 social 	 value; 	 study	 of	

the	environmental	impact
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 1401 485 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Environmental Biology

	 	 แนวคิดธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม	 ระบบนิเวศวิทยา	

ประชากร	แหล่งน�้า	พลังงาน	ธรณีวิทยา	ความหลากหลายทางชีวภาพ	

ฤดูกาล	มลพิษทางการเกษตร	 ยาฆ่าแมลง	 สารพิษและกากของเสีย

อันตราย	การใช้ประโยชน์ของพื้นที่

	 	 Concept	of	the	biological	basis	of	environmental	

issues,	ecosystems,	communities,	populations,	water,	energy,	

geologic	resources,	biodiversity,	weather/climate,	pollution,	

agriculture/hunger,	soil	resources/pests,	solid/toxic	hazardous	

waste,	toxicology,	land	use

  

 1401 486 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย 2(2-0-4)

  Environmental Protection from Hazardous 

  Waste

	 	 ชนิด	 ลักษณะเฉพาะ	 และการจ�าแนกของเสียอันตราย	

มลพิษ	การจัดการทางสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม	โรงพยาบาล	

ห้องปฏิบัติการ	และในชุมชน

	 	 Type,	 characteristic	 and	 classification	 of	

hazardous	wastes,	pollution	environmental	management	in	

industrial	plant,	hospital,	laboratory	and	community

  

 1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Environmental Epidemiology

	 	 ความหมาย	แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด	

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการเกิดและการกระจายของโรค	

การศึกษาทางวิทยาการระบาด	 ปัญหาและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม	การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม	

การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

	 	 Definition,	concepts,	and	scope	of	epidemiology,	

relations	among	environment,	the	occurrence	and	distribution	

of	 diseases,	 epidemiology	 study	 designs,	 in	 term	 of	

environmental	 problems,	 environmental	 epidemiologic	

surveillance,	going	on	environmental	monitoring,	and	related	

environmental	law

  

 1401 488 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Epidemiology in Occupational Health

	 	 ความหมาย	 แนวคิด	 ขอบเขตและความส�าคัญของ

วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย	วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด	

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ	การเฝ้าระวังสุขภาพ

ของผู้ประกอบอาชีพ	ปัญหาอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 Definition,	concepts,	scope	and	the	importance	

of	epidemiology	in	any	occupational	health,	methodology	and	

study	designs,	risk	factors	affecting	the	occupational	diseases,	

health	surveillance	for	workers,	occupational	health	problems	

and	health	impacts

  

 1401 489 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้า 2(2-0-4)

  Surveillance of Emerging and Re-emerging 

  Diseases 

	 	 ความหมาย	 ขอบเขตของการเฝ้าระวังโรค	 วิธีการและ

ขั้นตอนการเฝ้าระวังโรค	ปัญหาโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้า	การเฝ้าระวังและ

การป้องกันโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้า

	 	 Definition,	scope	of	surveillance,	methods	and	

steps	 of	 surveillance,	 emerging	and	 re-emerging	diseases	

problems,	 surveillance	 and	 prevention	 of	 emerging	 and	

re-emerging	diseases

  

 1401 581 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 2(2-0-4)

  เพื่อสุขภาพ

  Home Sanitation and Environment for Health

	 	 ความส�าคญัของการสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมของบ้าน	หลกั

การออกแบบบ้านให้ถูกสุขลักษณะ	 การจัดการดูแลรักษาบ้านเพื่อ

สขุภาพทีด่	ีการเลอืกพืน้ทีส่�าหรบัสร้างบ้าน	การจดับ้านตามหลกัฮวงจุย้	

อิทธิพลของสกีบัการอยูอ่าศยั	การจดัสวน	การจดัการระบบไฟฟ้า	ระบบ

น�้าและการระบายน�้า	 แสงสว่าง	 การระบายอากาศและการก�าจัดขยะ

มูลฝอย	ความปลอดภัยภายในบ้านการป้องกันแมลงและสัตว์น�าโรค

	 	 The	 important	 of	 home	 sanitation	 and	

environment,	home	design	for	health,	keeping	home	for	health,	

site	selection,	Feng-Shui	for	home	design,	the	effect	of	color	

to	live	in	home,	gardening,	electric	system,	water	and	water	

drainage	system,	light,	ventilation	and	waste	management,	

home	security,	insect	and	pest	control

  

 1401 582 การสื่อสารในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Communication in Public Health

	 	 ค ว ามหมายและคว ามส� า คัญของก า รสื่ อ ส า ร	

องค์ประกอบของการสื่อสาร	การสื่อสารในงานสาธารณสุขในด้านการ

ฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร	การสื่อสารด้วยการพูดระหว่างบุคคลและ

ในชุมชน
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	 	 Definition	 and	 importance	of	 communication,	

elements	of	communication,	communication	in	public	health	

as	 listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing,	 problem	and	

solving	method,	 developing	 skills	 on	 communication,	

communication	 via	 speaking	 between	 persons	 and	 in	

community

  

 4. กลุ่มวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

 1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 1

  Public Health Field Practicum 1

	 	 การฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น	การซักประวัติ

และตรวจร่างกายเบือ้งต้น	การวดัสญัญาณชพี	การให้ค�าปรกึษา	การท�า

แผล	การจัดเตรียมและให้ยาทางปาก	การให้ออกซิเจน	การช่วยฟื้น

คืนชีพ	 การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว	 การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ	

การท�าความสะอาดร่างกายผู ้ป ่วย	 การใส ่ถุงมือปราศจากเชื้อ	

การท�าความสะอาดเคร่ืองมอืเครือ่งใช้การเกบ็สิง่ส่งตรวจทางห้องปฏบิตัิ

การ	การสอนสุขศกึษาระดับบคุคล	ครอบครัว	และชมุชนการบนัทกึการ

ส่งต่อผู้ป่วย	การเข้าเฝือก	การใช้ผ้าพันแผล	การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	

ฝึกหัตถการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย	ปฐมพยาบาลและการ

ฟ้ืนคนืชพีในสภาวะต่างๆ	การส่งต่อผูป่้วย	และฟ้ืนฟสูภาพแบบองค์รวม

ในระดับบุคคล	ครอบครวั	และชมุชน	ภายใต้การควบคมุของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

	 	 Practices	of	preliminary	diagnosis,	histological	

assessment	and	basic	physical	examination,	vital	sign	check,	

consultation,	dressing	would,	preparing	and	providing	oral	

medications,	providing	oxygen,	taking	blood	from	fingertip,	

taking	blood	 test,	 cleaning	patient’s	body,	wearing	sterile	

gloves,	 cleaning	 equipments,	 collecting	 specimen	 for	

examination,	 individual,	 family	 and	 community	 health	

education,	recording	referred	patients,	splint,	use	of	bandage,	

injury	 victim	movement,	 practices	 of	 basic	 first	 aid	 and	

resuscitation	 and	 individual,	 family	 and	 community	

rehabilitation	under	health	professionals’	supervision

  

 1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 2

  Public Health Field Practicum 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องสอบผ่านวชิาเฉพาะ

ด้านทุกรายวิชา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี

	 	 ฝึกปฏบิตังิานเสรมิสร้างประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ

ในหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	หน่วยงานวิชาการทางสาธารณสุขหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 โดยฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการและการจัดการด้าน

สาธารณสุขตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมทั้ง

ศกึษาค้นคว้าในหวัข้อหรือประเดน็ปัญหาทางสาธารณสขุจากข้อมลูและ

สถานการณ์จริงในการศึกษาชุมชน	ค้นหาปัญหาสาธารณสุขชุมชน	

วิเคราะห์สถานการณ์และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน	การจัดประชาคมด้าน

สขุภาพ	การจดัท�าแผนงาน/โครงการเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาสขุภาพ	

การด�าเนนิการและการประเมนิผล	และน�าเสนอผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาธารณสุข

	 	 Practices	in	enhancing	professional	experience	

in	primary	health	care	services	such	as	sub-district	health	

promoting	 hospitals	 and	 public	 health	 agencies	 or	 local	

administration	organizations,	practicing	the	procedures	and	

management	 of	 public	 health	 under	 the	 scope	 of	 the	

sub-district	health	promoting	hospital,	studying	on	topics	or	

issues	of	public	health	at	community,	public	health	problems	

identification,	situation	and	community	diagnosis,	community	

health	 forum,	public	health	plans/projects,	 to	 solve	public	

health	problems,	implementation,	evaluation	and	present	the	

results	of	training	professional	experience	in	public	health

 5. สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานิสติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่าง

มีระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ

การประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการสถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-develop-

ment	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also,	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

places	and	the	labor	market
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ	สาขาวิชาโภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภยั

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(โภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหาร	และอาหารปลอดภัย)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 วท.บ.	(โภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหาร	และอาหารปลอดภัย)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)		 :	 Bachelor	of	Science	(Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety)	

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

	2.1	กลุ่มวิชาแกน	

	(วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

16	หน่วยกิต

	2.2	กลุ่มวิชาเอก

	2.2.1	วิชาพื้นฐานวิชาเอก

	(1)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน	

	(2)	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์	

16	หน่วยกิต

	18	หน่วยกิต

	2.2.2	วิชาเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่า 38	หน่วยกิต

	2.2.3	วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า 6	หน่วยกิต

	2.3	วิชาฝึกงาน	 ไม่น้อยกว่า 9	หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1  กลุ่มวิชาแกน

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต

 0201	100		คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 	 Mathematics	for	Sciences	1

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-6)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0203	100	 ชีววิทยาทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Biology

	 0203	190	 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	 1(0-3-6)

	 	 General	Biology	Laboratory

	 0204	100		ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-6)

	 	 General	Physics	Laboratory

  2.2  กลุ่มวิชาเอก

   2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 33 หน่วยกิต

    (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต

 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-6)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	255	 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับงานโภชนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry	for	Nutrition

	 0202	298	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส�าหรับงานโภชนาการ	 1(0-3-1)

	 	 Analytical	Chemistry	Laboratory	for	Nutrition

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology

	 1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory

	 1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Biochemistry

    (2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร ์ 

18 หน่วยกิต

 1401	106	 ชีวสถิติส�าหรับงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics	for	Public	Health

	 1401	202	 วิทยาการระบาด	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1401	203	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับงานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	Human	Anatomy	and	Physiology

	 	 for	Public	Health

	 1401	205	 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	and	Occupational	Health

	 1401	209	 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน	 3(3-0-6)

	 	 Health	Promotion	and	Prevention

	 1406	201	 โภชนาการมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Nutrition

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต

    (1) วิชาเอกบังคับทางด้านโภชนาการและการ

ก�าหนดอาหาร 16 หน่วยกิต

 1406	205	 โภชนาการในวัยต่างๆ		 2(2-0-4)

	 	 Nutrition	in	Life	Cycle

	 1406	206	 การประเมินภาวะโภชนาการ	 3(2-2-5)

	 	 Nutrition	Assessment

	 1406	301	 หลักการก�าหนดอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Dietetics

	 1406	302	 โภชนาการชุมชน	 3(2-2-5)

	 	 Community	Nutrition

	 1406	304		โภชนาการคลินิก	 2(1-2-3)

	 	 Clinical	Nutrition

	 1406	307	 การให้ค�าปรึกษาและการปรับเปลี่ยน	 2(2-0-4)

 	 พฤติกรรมด้านโภชนาการส�าหรบัวิชาชพีนักก�าหนดอาหาร

	 	 Diet	Counseling	and	Behavior	Modification	in	

	 	 Dietetic	Practice

	 1406	308	 วิชาชีพนักก�าหนดอาหาร	จริยธรรม	 1(1-0-2)

	 	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 Dietitians	and	Professional	Law	and	Code	of	

	 	 Ethics

    (2) วิชาเอกบังคับทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและ

อาหารปลอดภัย 17 หน่วยกิต

 1406	202	 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Culinary	

	 1406	203	 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Food	Science

	 1406	204	 จุลชีววิทยาอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 Food	Microbiology
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	 1406	207	 เคมีขององค์ประกอบในอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Chemistry	of	Food	Components

	 1406	303	 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย	 3(2-2-5)

	 	 Manufacturing	Process	of	Safety	Food

	 1406	305		ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 Food	safety	and	sanitation

	 1401	306	 การจัดการระบบการบริการอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อโภชนาการ

	 	 Food	Service	System	Management

    (3) วิชาเอกบังคับกลุ ่มวิชาสหศาสตร์และวิจัย  

6 หน่วยกิต

 1406	309	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

	 	 Research	Methodology	in	Nutritional	Science,	

	 	 Dietetics	and	Food	Safety

	 1406	401	 สัมมนาปัญหาพิเศษด้านโภชนศาสตร์	 1(1-0-2)

	 	 การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

	 	 Seminar	in	Special	Problem	in	Nutritional	

	 	 Science,	Dietetics	and	Food	Safety

 1406	402	 โครงงานนิสิต	 2(2-0-4)

	 	 Senior	Project

	 1406	404	 ประมวลทางด้านโภชนศาสตร์		 0(0-0-0)

	 	 การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

	 	 Comprehensives	in	Nutritional	Science,	

	 	 Dietetics	and	Food	Safety	

   2.2.3 วิชาเอกเลือก

    ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาเอกทางด้านโภชนศาสตร์และการก�าหนด

อาหาร

	 1406	410		โภชนบ�าบัดทางการแพทย์	 2(1-2-3)

	 	 Medical	Nutrition	Therapy

	 1406	411	 เคมีคลินิก	 2(2-0-4)

	 	 Clinical	Chemistry

	 1406	412	 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	and	Food	Toxicology

	 1406	413	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานโภชนศาสตร์	 2(1-2-3

	 	 และการก�าหนดอาหาร)

	 	 Application	of	Computer	Programs	in	

	 	 Nutritional	Science	and	Dietetic

 1406	414	 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง	 2(2-0-4)

	 	 ในอาหาร

	 	 Nutrition	Anthropology	and	Food	Security

	 1406	415	 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน	 2(1-2-3)

	 	 คุณภาพ

	 	 Development	of	Food	Service	System	and	

	 	 Standard	Quality

	 1406	416	 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคไต

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Kidney	

	 	 Disease	Patients

	 1406	417	 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Cancer	

	 	 Patients

	 1406	418	 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วย	โรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Metabolic	

	 	 Syndromes

	 1406	419	 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Infectious	

	 	 Diseases	Patients

 

   วิชาเอกเลือกทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406	420	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานวิทยาศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 การอาหาร

	 	 Application	of	Computer	Programs	in	

	 	 Food	Science	

	 1406	421	 การควบคุมภาพและการประกันคุณภาพ	 3(2-2-5)

	 	 ทางอาหาร

	 	 Food	Quality	Control	and	Assurance

 1406	422	 การผลิตและการดัดแปรสูตรอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 Production	and	Modification	of	Diets

	 1406	423	 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 และบริการ

	 	 Entrepreneurship	in	Health	Care	Products	and	

	 	 Services

	 1406	424	 อาหารเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Food	for	Health
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	 1406	425	 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 ขั้นพื้นฐาน

	 	 Basic	Food	Engineering	and	Food	Processing

	 1406	426	 การประเมินทางประสาทสัมผัสส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

	 	 Sensory	Evaluation	for	Nutritional	Product	

	 	 Development

 

  2.3  วิชาฝึกงาน 9 หน่วยกิต

 1406	208	 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชน	 3(0-40-0)

	 	 และโภชนบริการ

	 	 Professional	Practicum	in	Community	Nutrition

	 	 and	Food	Services

	 1406	310	 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและ	 3(0-40-0)

	 	 การก�าหนดอาหาร

	 	 Professional	Practicum	in	Clinical	Nutrition	and	

	 	 Dietetics

 1406	403	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางโภชนาการและ	 3(0-40-0)

	 	 อาหารปลอดภัย

	 	 Professional	Practicum	in	Nutrition	and	Food	

	 	 Safety

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต

	 	 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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แผนการศึกษา
 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย (ระบบปกติ)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน
English	Conversation	in	Daily	Life

2(1-2-3)

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป	 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0201	100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	1
Mathematics	for	Science	1

4(4-0-8)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-6)

0203	100 ชีววิทยาทั่วไป
General	Biology

3(3-0-6)

0203	190 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General	Biology	Laboratory

1(0-2-1)

รวม 20

 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป	 2

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics

3(3-0-6)

0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics	Laboratory	

1(0-3-6)
 

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	

3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-2-1)

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology	

3(2-2-5)

1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic	Biochemistry	Laboratory	

1(0-3-0)
 

1502	109 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental	Biochemistry

3(3-0-6)
 

รวม 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน	
English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

xxxx	xxx	 เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป	 2

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0202	255 เคมีวิเคราะห์ทางโภชนาการ
Analytical	Chemistry	for	Nutrition	

3(3-0-6)
 

0202	298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทางโภชนาการ
Analytical	Chemistry	for	Nutrition

1(0-3-1)
 

1401	203 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาพื้นฐานส�าหรับงานสาธารณสุข
Fundamental	Human	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

1406	201 โภชนศาสตร์
Nutritional	Science

3(3-0-6)
 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406	202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน	
Basic	Culinary

2(1-2-3)

1406	203 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น	
Introduction	to	Food	Science

2(2-0-4)

1406	204 จุลชีววิทยาอาหาร	
Food	Microbiology	

2(1-2-3)

รวม 20

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx	 เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป	 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401	106 ชีวสถิติส�าหรับงานสาธารณสุข 
Biostatistics	for	Public	Health	

3(3-0-6)

1401	205 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental	Health	and	Occupational	Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406	205 โภชนาการในวัยต่างๆ	
Nutrition	in	Life	Cycle	

2(2-0-4)

1406	206 การประเมินภาวะโภชนาการ
Nutrition	Assessment

3(2-2-5)

1406	207 เคมีขององค์ประกอบในอาหาร	
Chemistry	of	Food	Components

3(2-2-5)

รวม 20
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1406	208 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ
Professional	Practicum	in	Community	Nutrition	and	Food	Service

3(0-40-0)
 

รวม 3

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401	202 วิทยาการระบาด	
Epidemiology	

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406	301 หลักการก�าหนดอาหาร
Principle	of	Dietetics

3(3-0-6)

1406	302 โภชนาการชุมชน	
Community	Nutrition	

3(2-2-5)

1406	303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย	
Manufacturing	Process	of	Food	Safety

3(2-2-5)

รวม 20

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401	209 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน	
Health	Promotion	and	Prevention

3(3-0-6)
 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406	304 โภชนาการคลินิก	
Clinical	Nutrition

2(1-2-3)

1406	305	 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
Food	safety	and	sanitation

2(1-2-3)

1406	306 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ
Food	Service	System	Management

3(2-2-5)

1406	307 การให้ค�าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ
ส�าหรับวิชาชีพนักก�าหนดอาหาร
Diet	Counseling	and	Behavior	Modification	in	Dietetic	Practice

2(2-0-4)

1406	308 วิชาชีพนักก�าหนดอาหาร	จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Dietitians	and	Professional	Law	and	Ethics

1(1-0-2)
 

1406	309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาศาสตร์	การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
Methodology	in	Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety	Research	

3(3-0-6)
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 4	หน่วยกิต

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1406	310 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก�าหนดอาหาร

Professional	Practicum	in	Clinical	Nutrition	and	Dietetics

3(0-40-0)

รวม 3

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406	401 สัมมนาปัญหาพิเศษด้านโภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

Seminar	in	Special	Problem	in	Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety

1(1-0-2)

 

1406	402 โครงงานนิสิต

Senior	Project	

2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก 6	หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2	หน่วยกิต

รวม 11

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1406	403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย

Professional	Practicum	in	Nutrition	and	Food	Safety

3(0-40-0)

1406	404 ประมวลทางด้านโภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหาร	และอาหารปลอดภัย

Comprehensives	in	Nutritional	Science,	Dietetics	and	Food	Safety

0(0-0-0)

รวม 3
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาแกน

   วชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 16 หน่วยกติ

  

 0201 100  คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Sciences 1

  ลมิติและความต่อเนือ่ง	การหาอนพุนัธ์และอนิทกิรลัของ

ฟังก์ชันพีชคณิต	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	ฟังก์ชันลอการิทึม	ฟังก์ชันชี้ก�าลัง	

เทคนิคของการอินทิเกรต	ล�าดับอนุกรมและการประยุกต์

	 	 Limit	and	continuum,	derivatives	and	integrals	

of	 algebraic	 functions,	 trigonometry	 functions,	 logarithmic	

functions,	Techniques	of	integration,	sequences	and	series	

and	applications

  

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 กฎการรวมตัวทางเคมี	 โครงสร้างอย่างง่ายของอะตอม	

ตารางธาตุ	 ทฤษฎีทางอิเล็คตรอนของพันธะทางเคมี	 สภาวะการ

แลกเปลี่ยนภาวะของสสาร	 กฎของก ๊าซ	 ทฤษฎีทางจลน์ของ 

ก๊าซอ๊อกซิเดชั่น	 เคมีไฟฟ้า	 สตอยดิโอเมตรี	 สมดุลย์ทางเคมีและ

สารละลายบัฟเฟอร์	คอบบอยด์เคมี

	 	 Chemical	 composition’s	 law,	 simple	 atom	

structure,	periodic	table,	electronic	chemical	bond,	material	

changing	status,	gas’s	law,	gas	dynamic	theory,	oxidation,	

steriometry,	chemical	balance	and	buffer	solution,	Cobboy’s	

chemistry

  

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป (อาจเรยีน

พร้อมกันได้)

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

(Concurrence with 0202 100 

General Chemistry)

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องตามเน้ือหา	 วิชา	 0202	 100	

เคมีทั่วไป

	 	 Laboratory	mutual	 experimental	 in	 course	

description	of	0202	100	general	chemistry	related

  

 0203 100 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

  General Biology

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 ทั้งโปรคาริโอดและ

ยูคาริโอด	การแบ่งเซลล์และปฏิกิริยาในเซลล์	การควบคุมของเหลวใน

เซลล์	การควบคมุฮอร์โมนและระบบประสาท	หลกัการถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรมและสายพันธุกรรม	การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมี

ชีวิต	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยา	และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 Structures	 and	 functions	 of	 prokaryotic	 and	

eukaryotic,	 cells	 division	 and	 chemical	 in	 reaction,	

physiological	process,	homeostasis,	regulations	of	body	fluid,	

hormone	and	neural	control	of	biological	function,	physical	

basic	of	heredity,	cytoplasmic	inheritance	and	transmission	

of	genetic	in	plant	,	animal,	and	man,	reproduction,	evolution	

and	 classification	 of	 living	 thing,	 fundamental	 aspect	 of	

ecology	environmental	science

  

 0203 190 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-6)

  General Biology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 100 ชีววิทยาทั่วไป 

  (อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite  :  0203 100 General Biology 

  (Concurrence with 0203 100 

General Biology)

	 	 การทดลองที่สอดคล้องตามเนื้อหา	 วิชา	 0203	 100	

ชีววิทยาทั่วไป

	 	 Laboratory	mutual	 experimental	 in	 course	

description	of	0203	100	General	Biology

  

 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

  กลศาสตร ์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 การแกว ่ง	

คลื่นกลเสียง	 ทฤษฎีของแก๊ส	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	

ไฟฟ้าแม่เหล็ก	 ไฟฟ้ากระแสตรง	กระแสสลับ	สภาพน�าไฟฟ้า	 สมบัติ

แม่เหล็ก	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Particle	 and	 spiral	mechanics,	mechanical	

oscillation,	gas	 theory,	 thermodynamics,	 fluid	mechanics,	

magnetic,	direct	current	and	alternating	current	electricity,	

conductivity,	magnetic	properties,	electromagnetic	waves,	

light,	theory	of	relativity,	modern	physics
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 0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-6)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป

Prerequisite : 0204 100 General Physics

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 corresponding	 to	 the	 content	 of	

the	course	0204	100	General	Physics

  

  2.2  กลุ่มวิชาเอก

   2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 2 หน่วยกิต

    (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 14 หน่วยกิต

 0202 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

	 	 โครงสร้างปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	เช่น	อัลเคน	อลัคนี	อลัคาย	ไดอนี	เบนซีน	อลัคลิเฮไลด์	อลักอฮอล์	

ฟีนอล	อีเธอร์	เอพอกไซด์	อัลดีไฮด์และคีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก	และ

อนุพันธ์ของ	กรดคาร์บอกซิลิก	อะมีน

	 	 Structure	 reactions	 and	 sterio-chemistry	 of	

organics	 eg.alkanes,	 alkenes,	 alkynes,	 dienes,	 benzenes,	

alkylhalides,	alcohols,	phenols,	ethers,	epoxides,	aldehydes,	

and	ketones,	carboxylic	acids,	and	carboxylic	and	derivatives,	

amines

  

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-6)

  Organic Chemistry Laboratory

  การทดลองท่ีสอดคล้องตามเน้ือหา	 วิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Laboratory	mutual	 experimental	 in	 course	

description	of	0202	221	Organic	Chemistry	related

  

 0202 255 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequiste : 0202 100 General Chemistry

	 	 บทน�าทางเคมีวิเคราะห์	 หน่วยความเข้มข้น	 เทคนิค

การเตรียมตัวอย่าง	 การไทเทรต	หลักการการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ	

ได้แก่	 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	 อะตอมมิก

แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี	 ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรสโกปี	

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี	แมสสเปกโทรเมตร	ีแก๊สโครมาโทกราฟี	และ

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

	 	 Introduct ion	 to 	 analyt ica l 	 chemistry ,	

concentration	units,	sample	preparation	techniques,	titration,	

principle	of	some	 instrumental	analysis	such	as	ultraviolet	

and	visible	spectroscopy,	atomic	absorption	spectroscopy,	

fluorescence	 spectroscopy,	 infrared	 spectroscopy,	mass	

spectrometry,	 gas	 chromatography	and	high	performance	

liquid	chromatography

  

 0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส�าหรับงานโภชนาการ 1(0-3-1)

  Analytical Chemistry Laboratory for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 255 เคมวีเิคราะห์ส�าหรบั

งานโภชนาการ

Prerequiste : 0202 255 Analytical 

Chemistry for Nutrition

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	255	

เคมีวิเคราะห์ส�าหรับงานโภชนาการ

	 	 Experimental	 concurrented	 with	 0202	 255	

Analytical	Chemistry	for	Nutrition

  

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

  Microbiology

  การจ�าแนกสัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

พันธุกรรม	 ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 การเกิดโรค	

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัส	 เชื้อรา	 โปรตัวซัว	สาหร่าย	และระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 	 The	discrimination	of	morphological	structure,	

growth	and	genetic	characteristics,	the	relationship	between	

man	and	environments,	birth	and	control	of	bacteria,	viruses,	

protozoa,	algae	and	immunological	status	of	the	body

  

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Prerequisite : 1502 109 Fundamental 

Biochemistry

	 	 ปฏิบตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคต่างๆ	ทางชวีเคมี	เพือ่

ใช้ในการศึกษาโครงสร้าง	หน้าที่	และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ

	 	 Fundamental	 experiments	 in	 biochemical	

techniques	to	studies	the	structure	functions	and	properties	

of	biomolecules
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 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

	 	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรด	นิคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลซิมึ	

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม	 โรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

of	carbohydrates,	lipids,	proteins,	and	nucleic	acids;	enzymes;	

vitamin,	 and	 hormone,	 interrelation	 and	 control	 of	 the	

metabolic	processes;	metabolism	disorder,	common	diseases	

in	Thailand	and	gene	technology

  

    2.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร ์

(14 หน่วยกิต)

 1401 201 ชีวสถิติส�าหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Biostatistics for Public Health

  ข้อมูลและตัวอย่างของข้อมูลทางชีววิทยา	 โดยเน้นทาง

ด้านสาธารณสุข	การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข้อมูล	อัตราส่วน	สัดส่วน	

และความน่าจะเป็น	การวเิคราะห์ข้อมลูทางด้านสาธารณสขุด้วยวธิกีาร

ทางสถิติ	ได้แก่	การทดสอบไคสแควร์	สหสัมพันธ์	การถดถอยเชิงเส้น	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Data	 and	biological	 data	 samples	 relevant	 to	

public	 health,	 basic	 statistics	 (e.g.	 rates,	 proportions	 and	

probability),	analytical	statistics	for	public	health,	namely	the	

chi-square	 test,	 correlation,	 linear	 regression,	 analysis	 of	

variance	and	non-	parametric	statistics

  

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology 

	 	 ความหมาย	ขอบเขต	หลักการ	วิธีการทางระบาดวิทยา	

ธรรมชาตขิองการเกดิโรค	ลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรคและ

อุบัติภัย	 การใช้เคร่ืองมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค	การเฝ้า

ระวัง	 การระบาดและการสอบสวนโรค	 การศึกษาทางระบาดวิทยา	

หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและป้องกันโรค	การประเมิน

ผลเครือ่งมอืและเครือ่งทดลอง	การน�าข้อมูลทางวทิยาการระบาดมาใช้

ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข

	 	 Definition,	 scope,	 principles,	 epidemiological	

methods,	natural	 history	 of	 disease,	 the	distributions	and	

determinants	 of	 disease	 and	 disaster,	 epidemiological	

measurement,	 surveillance,	 outbreaks	 and	 investigation,	

study	 design,	 disease	 prevention	 and	 control,	 evaluation	

methods,	public	health	planning	based	on	epidemiological	

principles

  

 1401 203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

	 	 โครงสร้างหน้าที	่กลไกการท�างานของเซลล์	และเนือ้เยือ่

ต่างๆ	 ในระบบปกคลุม	 ระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	

ระบบการไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบขับถ่าย	

ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย์

	 	 Functional	 structures,	dynamic	processing	of	

cell	and	tissue	in	the	human	body,	skeletal	system,	muscular	

system,	 nervous	 system,	 circulatory	 system,	 respiratory	

system,	digestive	system,	excretory	system,	endocrinal	gland,	

reproductive	system	and	sensory	organs

  

 1401 205 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental Health and Occupational Health

  หลักความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

การจดัการน�า้เสยี	การจดัการขยะมลูฝอย	การตรวจสอบและการจดัการ

มลพิษทางอากาศ	 การตรวจสอบเหตุร�าคาญ	 การสุขาภิบาลอาหาร	

การควบคุมและก�าจัดแมลงและสัตว์น�าโรค	 โรคและชนิดของโรคจาก

การประกอบอาชพีสถานทีท่�างานและสขุภาพ	พษิวทิยาและอันตรายจาก

สารพิษจากการประกอบอาชีพ	ความปลอดภัยในการท�างาน	กฎหมาย	

และบทบัญญัติต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

อาชีวอนามัย

	 	 Principles	of	health	and	environment	interaction,	

wastewater	 treatment	 and	 solid	waste	management,	 air	

pollution	monitoring	 and	management,	 public	 health	

complaints	 inspection,	 food	 sanitation,	 insect	 and	 animal	

vectors	 controls,	 occupational	 diseases,	 health	 and	

workplaces,	 toxicology	 and	 occupational	 health	 hazards,	

occupational	 safety,	 laws	 and	 regulations	 relating	 to	

environmental	and	occupational	health
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 1401 209 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน 3(3-0-6)

  Health Promotion and Prevention 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค	การป้องกัน

ก่อนการเกิดโรค	การควบคุมโรค	 และการป้องกันการเกิดโรคในคร้ัง

ต่อไป	ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	รวมทั้งโรคอุบัติใหม่

	 	 Concept	 of	 natural	 history	 of	 disease,	

pre-pathogenesis-pathogenesis	 period	 prevention	 and	

control,	 including	 communicable,	 non-communicable	 and	

emerging	diseases

  

 1406 201 โภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Nutrition

 	 ความส�าคญัของโภชนาการต่อสขุภาพ	ระบบการย่อยและ

การดูดซึมอาหาร	 การน�าไปใช้	 และการขับถ่าย	 เมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต	โปรตนี	ไขมัน	วติามนิ	เกลอืแร่	น�า้และอเิลก็โตรไลต์	ความ

ต้องการสารอาหาร	บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย	

ปรมิาณสารอาหารทีค่วรได้รบัต่อวนั	ความสมัพนัธ์ระหว่างสารอาหารกบั

ภาวะทุพโภชนาการ	ปัญหาสุขภาพและความไม่สมดุลของสารอาหาร

	 	 Importance	of	nutrition	for	health,	digestion	and	

absorption	systems,	application	and	excretion,	metabolites	

of	carbohydrates,	proteins,	fats,	vitamins,	minerals,	water	and	

electrolytes,	nutritional	requirements,	roles	and	functions	of	

essential	nutrients	for	the	body,	the	amount	of	nutrients	that	

should	be	received	per	day,	relationship	between	nutrition	

and	malnutrition,	health	problems	and	nutrient	imbalances

   

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ

    (1) วิชาเอกบังคับทางด้านโภชนาการและการ

ก�าหนดอาหาร

 1406 205 โภชนาการในวัยต่างๆ  2(2-0-4)

  Nutrition in Life Cycle

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนศาสตร์

Prerequisite : 1406 201 Nutritional Science

	 	 ความส�าคัญของโภชนาการในหญงิตัง้ครรภ์	หญงิให้นม

บุตร	ทารก	 เด็กวัยต่างๆ	ผู้ใหญ่	และผู้สูงอายุ	ความต้องการพลังงาน

และสารอาหาร	 การเปล่ียนแปลงทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยา	

การก�าหนดรายการอาหาร	ปัญหาทีเ่กดิจากความบกพร่องและไม่สมดุล

ทางโภชนาการ	การป้องกันภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ

	 	 Importance	 of 	 nutr i t ion	 in 	 pregnant ,	

breastfeeding	women,	infants,	children,	adults	and	elderly,	

energy	requirements	and	nutrients,	changes	in	both	anatomy	

and	physiology,	definition	of	food	items,	problems	caused	by	

deficiencies	 and	 nutritional	 imbalances,	 prevention	 of	

malnutrition	at	various	ages

  

 1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)

  Nutrition Assessment

	 	 วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการใน

ระดับบคุคล	กลุม่	และชมุชน	การประเมนิประวตักิารบรโิภคอาหาร	การ

ใช้ตารางคุณค่าอาหาร	การประเมินความต้องการพลังงาน	โปรตีนและ

สารอาหารอืน่ๆ	การวเิคราะห์ทางชวีเคมเีพือ่ตรวจสอบและตดิตามภาวะ

โภชนาการของมนุษย์	การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ

	 	 Methods	and	techniques	for	direct	and	indirect	

nutritional	assessment,	standards	and	criteria	 for	nutrition	

assessment	 at	 individual,	 group	 and	 community	 levels,	

evaluation	of	 food	consumption	history,	 usage	of	 the	 food	

value	table,	energy	demand	assessment,	protein	and	other	

nutrients,	biochemical	 analysis	 for	 testing	and	monitoring	

human	nutritional	status,	interpretation	of	nutrition	assessment

  

 1406 301 หลักการก�าหนดอาหาร 3(3-0-6)

  Principle of Dietetics 

 	 บทบาทของนักก�าหนดอาหาร	 ความรู้เบื้องต้นในการ

ก�าหนดอาหารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย	 รายการอาหาร

แลกเปล่ียน	 การดัดแปลงอาหาร	 หลักการให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะ

สมในแต่ละวัยและพยาธิสภาพ

	 	 The	 role	 of	 dietitian,	 basic	 knowledge	 in	

determining	both	normal	and	illness	conditions,	list	of	food	

exchanges,	 food	 conversion,	 principles	 of	 appropriate	

counseling	for	each	age	and	pathology

  

 1406 302 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)

  Community Nutrition 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนวิทยา

Prerequisite : 1406 201

	 	 สถานการณ์ป ัจจุบันด้านปัญหาโภชนาการชุมชน

ในประเทศไทย	นโยบายอาหารและโภชนาการแห่งชาต	ิปัจจัยทีม่ผีลต่อ

ภาวะโภชนาการชุมชน	การวินิจฉัย	การวิเคราะห์ปัญหา	 การวางแผน	

การด�าเนนิการแก้ไขการป้องกนัและสร้างเสรมิสขุภาพ	การประเมนิและ

ติดตามภาวะโภชนาการในชุมชน	 และการปรับปรุงส่งเสริมภาวะ

โภชนาการของชุมชน	ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและ

โภชนาการสู่ชุมชน	(เพียงพอ	ปลอดภัย	ยั่งยืน	มีคุณค่า)
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	 	 Current	 situation	 of	 community	 nutrition	 in	

Thailand,	national	food	and	nutrition	policy,	factors	affecting	

community	nutrition,	diagnosis,	problem	analysis,	planning,	

implementation,	prevention,	and	health	promotion,	evaluation	

and	monitoring	of	nutrition	in	the	community	and	improvement	

of	 nutritional	 status	 of	 the	 community	 and	methods	 for	

disseminating	knowledge	about	food	and	nutrition	into	the	

community	(adequate,	safe,	sustainable,	valuable)

  

 1406 304  โภชนาการคลินิก 2(1-2-3)

  Clinical Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนศาสตร์ และ

  1406 206 การประเมินภาวะ

โภชนาการ

Prerequisites : 1406 201 Nutritional Science 

and 1406 206 Nutritional 

Assessment

	 	 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรคและการเจบ็ป่วยกบัโภชนาการ	

เมแทบอลิซึมของพลังงานและสารอาหารในภาวะของโรค	 โภชนบ�าบัด

ส�าหรบัผูป่้วยโรคต่างๆ	ทีส่มัพนัธ์กบัโภชนาการ	(โรคอ้วน	โรคหวัใจและ

หลอดเลอืด	ภาวะไขมันในเลือดสงู	โรคเบาหวาน	โรคความดนัโลหติสูง	

โรคตับ	 โรคไต	 โรคมะเร็ง	 และโรคเอชไอวี/เอดส์)	การฝึกปฏิบัติการ

ก�าหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค

	 	 Relationship	 among	diseases	 and	 illness	 and	

nutrition,	metabolism	of	energy	and	nutrients	 in	diseases,	

nutrition	therapy	for	patients	with	various	diseases	related	

to	nutrition	(obesity,	cardiovascular	disease,	high	blood	lipids,	

diabetes,	high	blood	pressure,	liver	disease,	kidney	disease,	

cancer	 and	HIV/AIDS),	 practice	 of	 dietetic	 and	modifying	

specific	foods	for	disease

  

 1406 307 การให้ค�าปรึกษาและการปรับเปลี่ยน  2(2-0-4)

  พฤตกิรรมด้านโภชนาการส�าหรับวชิาชพีนักก�าหนดอาหาร

  Diet counseling and behavior modification in 

  dietetic practice

	 	 ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และขจัด

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	เทคนิค	กลวธิแีละขัน้ตอนในการสือ่สาร	การ

จัดท�าสื่อการสอนและเผยแพร่ความรู ้ 	 ให้ค�าปรึกษาด้านอาหาร

โภชนาการและก�าหนดอาหาร	การจดักจิกรรมท่ีเหมาะสมเพือ่เอือ้ให้เกดิ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม	การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยน

หรือสร้างเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและวถิชีวีติของบคุคลหรอื

กลุ่มที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการให้เหมาะสมโดยการเรียนจากกรณี

ศึกษา

	 	 Theory	of	desirable	behavior	and	elimination	of	

unwanted	behavior,	techniques,	strategies	and	procedures	

for	 communication,	 organizing	 appropriate	 activities	 to	

facilitate	 behavioral	 change,	 applying	 theory	 to	modify	

behavior	or	enhance	food	consumption	habits	and	lifestyles	

of	individuals	or	groups	with	nutritional	problems	by	studying	

case	study

  

 1406 308 วิชาชีพนักก�าหนดอาหาร จริยธรรม 1(1-0-2)

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Dietitians and Professional Law and Ethics 

 	 บทบาท	 สมรรถนะ	 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

นักก�าหนดอาหาร	ขอบเขต	ความรับผิดชอบของนักก�าหนดอาหาร	การ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	 จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน

โภชนาการและการก�าหนดอาหาร	กฎหมายและและจรรยาบรรณวชิาชีพ	

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะของสาขาวิชาชีพ	

พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต	ิพระราชบญัญตัอิาหาร	พระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภค	การสอบรับรองวิชาชีพนักก�าหนดอาหาร

	 	 Role,	competencies	and	progress	in	the	dietitian	

profession,	 scope,	 responsibility	 of	 dietitian,	 creating	 a	

positive	attitude	towards	the	profession,	professional	ethics	

in	nutrition	and	dietetics,	law	and	professional	ethics,	the	act	

on	the	control	of	the	art	of	healing,	national	health	act,	food	

act,	 consumer	 protection	 act,	 examination	 of	 dietitian	

professional	certification

  

    (2) วิชาบังคับทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและ

อาหารปลอดภัย

 1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Basic Culinary 

	 	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร	หลักการ

ประกอบอาหารและเคร่ืองปรุง	พื้นฐานและสุขลักษณะของผู้ประกอบ

อาหาร	 การวางแผนเพื่อประกอบและแปรรูปอาหาร	 การเลือกและ

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงประกอบอาหาร	อุปกรณ์พื้นฐานส�าหรับ

กระบวนปรุงประกอบและการแปรรูปอาหาร	 และเทคนิคการประกอบ

อาหารประเภทต่างๆ	(การเลอืกซือ้วตัถดุบิตามกลุม่ประเภทของอาหาร

ผัก	เนื้อสัตว์	ฯ)

	 	 Studying	 and	 practicing	 in	 food	 processes,	

principles	of	cookery	and	food	ingredients,	basic	and	hygienic	

practice	of	cooker,	planning	for	cooking	and	food	processing,	

ingredient	selecting	and	preparing	for	food	processing,	basic	

equipment	 for	 cooking	 and	 food	processing	 and	 cooking	

technique	of	different	foods
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 1406 203 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Food Science

  ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ	สถานการณ์อาหารโลกแหล่งอาหารความต้องการ

อาหารของมนุษย์	 ส่วนประกอบของอาหาร	คุณค่าทางโภชนาการของ

อาหารในห่วงโซ่การผลิต	การเน่าเสียของอาหารและการควบคุมสมบัติ

และการเปลีย่นแปลงทางเคมีและฟิสกิส์ของอาหาร	การใช้วทิยาศาสตร์

การอาหารเพือ่ถนอมอาหาร	แปรรปูและเกบ็รกัษาผลติภัณฑ์อาหารชนิด

ต่างๆ	การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร

	 	 Meaning	and	relationship	of	food	science	and	

nutrition,	world	 food	 situation,	 food	 sources,	 human	 food	

requirements,	 food	ingredients,	nutritional	value	of	 food	in	

the	production	chain,	food	spoilage	and	control	of	properties	

and	changes	in	chemistry	and	physics	of	food,	usage	of	food	

science	 for	 food	preservation,	 processing	 and	preserving	

various	food	products,	evaluating	and	controlling	food	quality

  

 1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-2-5)

  Food Microbiology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology

	 	 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร	ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเจริญและควบคุมจุลินทรีย์	อันตรกิริยาระหว่างจุลินทรีย์

ในอาหารกับระบบทางเดินอาหาร	 การเส่ือมเสียของอาหาร	 การถนอม

อาหารและกระบวนการหมกั	ภมูคิุม้กนัวทิยาเบือ้งต้น	กลไกการก่อเกดิ

โรคและโรคที่มีอาหารเป็นสี่อ	 สารพิษจากเชื้อรา	 และเทคนิคจ�าเป็น

ส�าหรับจุลชีววิทยาและสุขภิบาลอาหาร

 	 Microbial	physiology	and	ecology	in	food	systems,	

factors	affecting	microbial	growth	and	control,	interactions	of	

microorganisms	in	foods	and	enteral	nutrition,	food	spoilage,	

food	preservation	and	fermentation	process,	basic	immunity,	

pathogenesis	 of	 foodborne	 diseases,	mycotoxins,	 essential	

techniques	in	food	microbiology	and	sanitation.

  

 1406 207 เคมีขององค์ประกอบในอาหาร 3(2-2-5)

  Chemistry of Food Components

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 1406 201 General Chemistry

	 	 เคมีอินทรีย์ในปรากฏการณ์ของอาหาร	 คุณสมบัติและ

หน้าที่ของน�้าอาหาร	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีนและเอนไซม์	ลิปิด	วิตามิน	

เกลือแร่	 รงควัตถุ	 สารเติมแต่งในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	

อันตรกิริยาในอาหารกับระบบของอาหาร	 ปฏิกิริยาการเกิดสีน�้าตาล	

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหาร	และปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในอาหาร

	 	 Essential	organic	chemistry	in	food	phenomena,	

chemical	properties	and	functionality	of	water,	carbohydrates,	

proteins	and	enzymes,	lipids,	vitamins,	minerals,	pigments,	

food	additives	and	bioactive	compounds,	food	interactions	

and	systems,	browning	reactions,	chemical	changes	and	food	

quality	 and	nutritional	 value,	 and	 food	 chemical	 analysis	

laboratory

  

 1406 303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 3(2-2-5)

  Manufacturing Process of Safety Food

 	 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัการและความส�าคัญของ

การแปรรปูอาหาร	การจดัการและการเตรยีมวตัถดุบิ	การแปรรปูอาหาร

ขัน้ต�า่	กระบวนการดงึน�า้ออก	การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภมู	ิการเกบ็

รกัษาอาหารด้วยการควบคมุบรรยากาศ	ตลอดจนหลกัการถนอมอาหาร

โดยการใช้วิธีต่างๆ	ทั้ง	ทางกายภาพ	ชีวะวิทยา	และทางเคมีที่เหมาะสม	

เพื่อรักษาสภาพอาหารและคุณสมบัติทางโภชนาการ

	 	 Studying	 and	 practicing	 in	 principle	 and	

importance	 of	 food	processes,	 ingredients	managing	 and	

preparing,	 minimal	 processing	 of	 foods,	 processes	 of	

dehydration,	 food	 processing	 by	 using	 heat	 and	 low	

temperature,	food	storage	with	controlled	atmosphere,	food	

preservation	 by	 using	 physical,	 biological	 and	 chemical	

methods	for	maintaining	good	food	properties	and	its	nutrients

  

 1406 305  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food safety and sanitation

 	 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย	โรค

และพิษภัยจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด	 โรคอาหารเป็นพิษจาก

จุลินทรีย์	 สารปนเปื้อน	สารตกค้าง	สารปนปลอม	และสารเจือปนใน

อาหาร	 หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร	

พระราชบัญญัติอาหาร	กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารของไทย

และสากล	ระบบการควบคมุความปลอดภยัในอาหาร	รวมถงึระบบจเีอม็

พีและระบบเอชเอซีซีพีกับความปลอดภัยในอาหาร

	 	 Factors	which	cause	of	unclean	 food,	disease	

and	harmful	from	consumption	unclean	food,	Food	poisoning	

from	microorganisms,	 contaminants,	 residues,	 impure	

substances	and	food	additives,	principles	of	food	sanitation	

and	 food	 safety	 in	 food	 processes,	 food	 acts,	 laws	 and	

regulations	 on	Thai	 and	 international,	 food	 safety	 control	

systems	including	GMP	and	HACCP	systems
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 1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)

  เพื่อโภชนาการ 

  Food Service System Management

 	 หลักการจัดการระบบการบริการอาหารให้ถูกหลัก

โภชนาการทัง้ในสถาบนั	สถานประกอบการและโรงพยาบาล	การวางแผน	

การบริหารงานบุคคลและการเงิน	 การก�ากับ	ควบคุมและการประเมิน	

การวางแผนอาคารและอุปกรณ์	 การก�าหนดรายการอาหาร	การจัดซื้อ	

การบริการ	 การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์	 การควบคุมคุณภาพและ

ราคา	การจัดท�าต�ารับและคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะกับการผลิต

อาหารจ�านวนมาก	การจดัการด้านสขุาภบิาลอาหารและความปลอดภยั

ในอาหาร	 การน�าระบบเอชเอซีซีพีไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริการ

อาหาร	 การฝึกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการด้านอาหารและ

การบริการอาหารในสถาบัน	สถานประกอบการและโรงพยาบาล

	 	 Principles	of	food	service	management	system	

in	both	institutions,	establishments	and	hospitals,	planning,	

personnel	and	finance,	supervision,	control	and	evaluation,	

building	 planning	 and	 equipment,	 defining	 food	 items,	

purchasing	 supplies,	 service,	 keeping	 materials	 and	

equipment,	 quality	 control	 and	 pricing,	 preparation	 and	

nutrition	to	suit	many	food	productions,	management	of	food	

sanitation	and	food	safety,	Implement	the	HACCP	system	in	

food	 service	 systems,	 practice	 and	 study	 visit	 in	 food	

management	and	food	service	at	the	institute,	establishments	

and	hospitals

  

    (3) วิชาบังคับกลุ่มวิชาสหศาสตร์และวิจัย

 1406 309 วิทยาระเบียบวิจัยทางโภชนศาสตร์  3(3-0-6)

  การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Research Methodology in Nutrition Sciece, 

  Dietetics and Food Safety

	 	 หลักเกณฑ์เบื้องต ้นในการท�าวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรม	การตั้งค�าถามวิจัย	 สมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย	การออกแบบการวิจัยด้านโภชนาการ	การก�าหนดอาหารและการ

จัดการความปลอดภัยในอาหาร	 การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือเสนอ

ขอรับทุนต่างๆ	 การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์	 เทคนิคต่างๆ	

ในการน�าเสนอรายงานวิจัยต่างที่ประชุม

	 	 Principles	of	research,	literary	review,	research	

questions,	assumptions	and	objectives	of	the	research,	design	

of	research	in	nutrition,	dietetic	and	Food	Safety,	writing	a	

research	 proposal	 for	 funding,	writing	 scientific	 reports,	

various	techniques	for	presentation	in	conferences

  

 1406 401 สัมมนาปัญหาพิเศษด้านโภชนศาสตร์  1(1-0-2)

  การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  Science, Dietetics and Food Safety

  งานวิจัยและบทความวิชาการด้านโภชนาการและการ

ก�าหนดอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหารที่เกี่ยวข้อง

ซึง่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิการน�าเสนอด้วย

วาจาและการอภิปราย	แสดงความคิดเห็น

  Research	and	academic	papers	on	nutrition	and	

dietetic	 and	 Food	 Safety	 published	 in	 national	 and	

international	 academic	 journals,	 verbal	 presentation	

discussion,	and	comments

  

 1406 402 โครงงานนิสิต 2(2-0-4)

  Senior Project 

	 	 การศึกษาและค้นคว้าป ัญหาโดยตนเองทางด้าน

โภชนศาสตร์	การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย	วเิคราะห์	วางแผน

การด�าเนินงานวิจัย	เขียนและน�าเสนอโครงร่างงานวิจัย	การด�าเนินการ

วิจัย	การวิเคราะห์ผล	การวิจารณ์ผล	สรุปผล	การเขียนรูปเล่มรายงาน

ตามหลักวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์	

การก�าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

	 	 Self-study	 and	 searching	 for	 identification	 of	

special	 problems	 in	Nutrition,	Dietetics	 and	Food	Safety,	

analysis	and	critique	for	proposal	writing	and	presentation,	

data	 analysis,	 discussion,	 and	 conclusions	 of	 research,	

academic	report	writing,	and	presentation	of	the	research	in	

the	field	of	Nutrition,	Dietetics	and	Food	Safety

  

 1406 404 ประมวลทางโภชนศาสตร์ การก�าหนดอาหาร 0(0-0-0)

  และอาหารปลอดภัย

  Comprehensives in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety

	 	 การสอบประมวลทางด้านโภชนศาสตร์	 การก�าหนด

อาหารและอาหารปลอดภัย

	 	 Comprehensive	 examination	 in	 Nutritional	

Science,	dietetics	and	food	safety
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  รายวิชาเอกเลือก

   (1) วิชาเอกเลือกทางด้านโภชนาการและการก�าหนด

อาหาร

 1406 410  โภชนบ�าบัดทางการแพทย์ 2(1-2-3)

  Medical Nutrition Therapy 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 304 โภชนาการคลินิก

Prerequisite : 1406 304 Clinical Nutrition

	 	 โภชนาการส�าหรับผู ้ป ่วยผ ่าตัดและภาวะวิกฤติ	

โภชนาการส�าหรบัภาวะตดิเชือ้	การก�าหนดอาหารและการให้อาหารทาง

ปากและทางสายให้อาหาร	 การให้อาหารทางหลอดเลือดด�า	 การฝึก

ปฏิบัติการก�าหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคเพ่ือการป้องกันและ

รักษาโรค	การติดตามและประเมินผลการให้โภชนบ�าบัด	

	 	 Nutrition	 for	 surgical	 patients	 and	 crises,	

nutrition	for	infection,	dietetic,	and	oral	and	enteral	feeding,	

intravenous	 feeding,	 practice	 of	 dietetic	 and	modifying	

specific	 foods	 for	 disease	 prevention	 and	 treatment,	

monitoring	and	evaluation	of	nutrition	therapy.

  

 1406 411 เคมีคลินิก 2(2-0-4)

  Clinical Chemistry

  หลักการและวิธีการตรวจทางเคมีคลินิก	 การวิเคราะห์

และแปลผลของผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารโดยอ้างองิจากค่าปกต	ิ

การตรวจค่าอิเล็กโตรไลต์	 ค่ากรด-ด่าง	 โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	

เอนไซม์	ฮอร์โมน	และสารพิษในสิง่ส่งตรวจ	เช่น	ชิน้เนือ้	เลอืด	ปัสสาวะ

และสารคัดหลั่ง

	 	 Principles	and	procedures	of	tests	performed	in	

clinical	chemistry,	analysis	and	interpretation	of	laboratory	

results	 based	 on	 reference	 values,	 measurements	 of	

electrolytes,	 acid-base,	 proteins,	 carbohydrates,	 lipids,	

enzymes,	hormones,	and	toxic	substances	in	specimens	such	

as	tissues,	blood,	urine,	and	secretions.

  

 1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology 

	 	 เภสัชวิทยาเบื้องต้น	 จลนพลศาสตร์และกลไกของการ

ท�างานของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน	ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเร้ือรัง

และโรคตดิเชือ้ทีพ่บบ่อย	ผลข้างเคยีงของยา	แนวคิดทัว่ไปทางพษิวทิยา	

ชนดิของสารพษิต่างๆ	ในอาหาร	กลไกการเกดิพษิ	การเปลีย่นแปลงของ

สารพษิในสิง่มชีวีติ	สารต้านโภชนาการ	การก่อมะเรง็	การก่อกลายพนัธุ์	

และการเกิดลูกวิรูป	พืชท่ีเป็นพิษและสารพิษอื่นๆ	 ท่ีพบได้ในอาหาร	

การเกิดสารพิษในกระบวนการผลิตอาหาร	ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อ

การท�าลายสารพิษ	กลไกการแก้พิษ	และอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับ

ยาบางชนิด

	 	 Basic	in	pharmacology,	pharmacokinetics	and	

mode	of	action	of	drugs	in	daily	life,	drugs	for	chronic	diseases	

and	 infectious	disease	 treatments,	 and	 their	 side	 effects,	

basic	concepts	in	toxicology,	toxins	in	foods,	mechanism	of	

toxicity,	 toxins	 transformation,	 anti-nutritive	 substances,	

carcinogenity,	mutagenity	and	teratogenity,	toxic	plants	and	

miscellaneous	 toxic	 substances	 found	 in	 foods,	 toxicity	 in	

food	 production,	 biological	 factors	 that	 affect	 destroying	

toxins,	mechanism	of	antidote,	and	food	and	drug	interactions

  

 1406 413 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานโภชนศาสตร์ 2(1-2-3)

  และการก�าหนดอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Nutritional Science and Dietetics

	 	 ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้งานคอมพวิเตอร์

ด้านต่างๆ	โปรแกรมพ้ืนฐาน	ได้แก่	การจดัการฐานข้อมลู	โปรแกรมด้าน

จดัพมิพ์เอกสาร	โปรแกรมทีใ่ช้ในการค�านวณ	โปรแกรมน�าเสนอข้อมลู	

และโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับงานทางด้านโภชนาการ	 เช่น	 โปรแกรม

การค�านวณสารอาหาร	(INMUCAL-Nutrients)

	 	 Studying	in	basic	acknowledgement	of	computer	

applications	for	difference	works,	basic	program	of	computer,	

such	 as	 database	management,	 document	 typewriting,	

presentation,	application	program	in	Nutrition,	Dietetics	and	

Food	Safety	such	as,	INMUCAL-Nutrients

  

 1406 414 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง 2(2-0-4)

  ในอาหาร

  Nutrition Anthropology and Food Security

	 	 แนวคิดพื้นฐานของโภชนาการทางมนุษยวิทยา	นิเวศน์

ทางมนุษยวิทยาในการแสวงหาอาหาร	วิธีการที่ได้มาซึ่งอาหาร	การปรุง

และบริโภคตามความเชื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	ความมัธยัสถ์	 ระบบ

อาหาร	และความมั่นคงของอาหาร	ตลอดจนวิธีการถนอมรักษาอาหาร

ตามประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรม	 ต่อ	 สัญลักษณ์นิยม	 และ

โครงสร้างหน้าทีน่ยิม	ในการเลอืกบรโิภคและไม่บรโิภคอาหาร	ทีเ่ป็นตวั

ก�าหนดสถานะทางสุขภาพ

	 	 Fundamental	concept	of	nutrition	anthropology,	

human	 food	ways	deriving	 from	ecological	 and	biological	

perspectives,	including	the	food	ways	obtained,	preparation	

and	consumed	by	the	belief	and	cultured	population,	 food	

security,	food	cultural	preservation	processing	on	symbolisms	

and	 structuralism	 to	 selection	 and	non-selection	 taking	of	

food	which	effected	health	status
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 1406 415 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน 2(1-2-3)

  คุณภาพ

  Development of Food Service System and 

  Standard Quality

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโครงสร้างระบบโภชนบรกิารใน

ระดับต่างๆ	กระบวนการพัฒนาคุณภาพ	ระบบมาตรฐานคุณภาพและ

การขอรบัรองคณุภาพ	ระบบไอเอสโอ	การประกนัคณุภาพระบบบรกิาร	

และการฝึกปฏิบัติจัดท�าระบบและการพัฒนาระบบบริการในงาน

โภชนาการ	การศึกษาดูงานด้านโภชนบริการ

	 	 Basic	 structure	 in	 food	 service	 system,	

development	and	accreditation	of	standard	quality	system,	

ISO	standard	quality,	hospital	assurance,	practice	in	setting	

up	and	development	of	 food	 service	 system,	and	field	 trip	

study	in	food	service	

  

 1406 416  โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบ�าบัดทางการ

แพทย์

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

	 	 กลไกการเกิดและพยาธิสภาพของโรคไต	การวินิจฉัย

ค่าทางคลีนิกส�าหรับผู้ป่วยโรคไต	 การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคไต	

การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย	หลักการก�าหนด

อาหารส�าหรบัผูป่้วยโรคไต	การประเมนิ	การตดิตามผลและการวางแผน

ในการให้โภชนบ�าบัด	การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนใน

การดแูลในระยะยาวจากกรณศีกึษาและการค้นคว้างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 	 Mechanism	and	pathology	of	kidney	diseases,	

clinical	 diagnosis	 of	 kidney	diseases,	 care	 and	 treatment	

protocols	for	kidney	diseases	patients,	evaluation	of	severity	

and	nutritional	status	of	the	patients,	dietetics	guidelines	for	

kidney	 diseases	 patients,	 evaluation,	 following	 up	 and	

planning	of	treatment	protocols,	practice	 in	the	evaluation	

and	planning	in	long	term	care	of	the	patient	as	in	assigned	

case	study	and	involving	research

  

 1406 417  โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบ�าบัดทางการ

แพทย์

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

	 	 กลไกการเกดิและพยาธสิภาพของโรคมะเรง็	การวนิจิฉยั

ค่าทางคลินิกส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรค

มะเร็ง	 การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย	 หลักการ

ก�าหนดอาหารส�าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็	การประเมนิ	การตดิตามผลและ

การวางแผนในการให้โภชนบ�าบดั	การฝึกปฏิบตัใินการประเมินและการ

วางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Mechanisms,	pathology,	and	clinical	diagnosis	

of	cancers	in	human,	care	practice	and	treatment	protocols,	

evaluation	of	severity	and	nutritional	status	of	the	patients,	

dietetics	guidelines	for	cancer	patients,	evaluation,	following	

up	 and	 planning	 of	 treatment	 protocols,	 practice	 in	 the	

evaluation	and	planning	in	long	term	care	of	the	patient	as	

in	assigned	case	study	and	involving	research

  

 1406 418  โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Patients 

  with Metabolic Syndromes

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบ�าบัดทางการ

แพทย์

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

	 	 ความสัมพันธ์ของวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารใน

ร่างกายมนุษย์	ปัจจัยและพยาธิสภาพของการเกิดโรคในกลุ่มความผิด

ปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ	การวนิจิฉยัค่าบ่งชีท้างคลนิกิส�าหรับ

ผู้ป่วย	 การดูแลและการรักษาผู้ป่วย	 การประเมินสภาพและภาวะ

โภชนาการของผู้ป่วย	หลักการก�าหนดอาหารส�าหรับผู้ป่วยที่มีความ

ผดิปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ	การประเมนิ	การตดิตามผลและ

การวางแผนในการให้โภชนบ�าบดั	การฝึกปฏิบตัใินการประเมินและการ

วางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง
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	 	 Interrelationships	 of	metabolic	 pathways	 of	

nutrients	 in	 human	 body,	 factors	 and	 pathology	 of	 the	

metabolic	syndromes,	and	clinical	indicators	for	diagnosis	of	

patients,	care	practices	and	treatment	protocols,	evaluation	

of	 severity	 and	nutritional	 status	of	 the	patients,	 dietetics	

guidelines	for	cancer	patients,	evaluation,	following	up	and	

planning	of	treatment	protocols,	practice	 in	the	evaluation	

and	planning	in	long	term	care	of	the	patient	as	in	assigned	

case	study	and	involving	research

  

 1406 419  โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบ�าบัดทางการ

แพทย์

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

	 	 ชนิดและกลไกของการติดเชื้อ	 พยาธิสภาพและ

การด�าเนนิของโรค	ค่าบ่งชีท้างคลนิกิท่ีเกีย่วข้องกบัโรคตดิเชือ้	การดแูล

และการรักษา	 การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู ้ป่วย	

หลักการก�าหนดอาหารส�าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ	 อันตรกิริยาระหว่าง

อาหารและยา	 การประเมิน	การติดตามผลและการวางแผนในการให้

โภชนบ�าบัด	การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนในการดูแล

ในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 Classification,	mechanism	of	microbial	infection,	

pathology	 and	progressive	 of	 infectious	 diseases,	 clinical	

parameters	involving	to	infected	patients,	care	practice	and	

treatment	 protocols,	 evaluation	 of	 severity	 and	nutritional	

status	 of	 the	 patients,	 dietetics	 guidelines	 for	 infectious	

disease	 patients,	 food	 and	drug	 interactions,	 evaluation,	

following	up	and	planning	of	treatment	protocols,	practice	in	

the	evaluation	and	planning	in	long	term	care	of	the	patient	

as	in	assigned	case	study	and	involving	research

  

   (2) วิชาเอกเลือกทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406 420 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงาน 2(1-2-3)

  วิทยาศาสตร์การอาหาร

  Application of Computer Programs in Food 

  Science

	 	 ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้งานคอมพวิเตอร์

ด้านต่างๆ	โปรแกรมพ้ืนฐาน	ได้แก่	การจดัการฐานข้อมลู	โปรแกรมด้าน

จดัพมิพ์เอกสาร	โปรแกรมทีใ่ช้ในการค�านวณ	โปรแกรมน�าเสนอข้อมลู	

และโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับงานทางด้านโภชนาการและอาหาร

ปลอดภัย	 เช่น	 โปรแกรมการค�านวณสารอาหาร	 (INMUCAL-

Nutrients),	SPSS,	etc.

	 	 Studying	in	basic	acknowledgement	of	computer	

applications	for	difference	works,	basic	program	of	computer,	

i.e.,	 database	 management,	 document	 typewriting,	

presentation,	application	program	in	Nutrition,	Dietetics	and	

Food	Safety	such	as,	INMUCAL-Nutrients,	SPSS,	etc.

  

 1406 421 การควบคุมภาพและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5)

  ทางอาหาร

  Food Quality Control and Assurance

 	 ความส�าคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพ

อาหาร	คณุลกัษณะคณุภาพของอาหาร	การวดัคณุภาพทางกายภาพ	ทาง

เคมี	 ทางจุลชีววิทยาและทางประสาทสัมผัส	 การเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพอาหาร	 กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร	 การควบคุม

คุณภาพอาหารปรุงส�าเร็จ	การควบคุณการผลิตอาหารส�าเร็จรูป	ระบบ

การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตอาหารด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การที่ดีในการผลิต	 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้อง

ควบคมุ	และระบบไอเอสโอ	สากลกฎหมายและข้อบงัคับทางอาหาร	และ

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ	 และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

อาหาร

	 	 Importance	of	food	quality	control	and	assurance,	

quality	 characteristic	 of	 food,	Measurements	 of	 physical,	

chemical,	biological	and	sensory	qualities	of	foods,	changes	

in	 food	qualities,	processes	of	 food	quality	control,	 quality	

control	of	cooked	 food,	quality	control	of	 ready-to-eat	 food	

production,	 food	quality	control	and	production	system	by	

using	GMP,	HACCP	and	ISO,	food	laws	and	regulations	and	

International	food	standards,	quality	control	laboratories
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 1406 422 การผลิตและการดัดแปรสูตรอาหาร 2(2-0-4)

  Production and Modification of Diets

 	 หน่วยการผลิต	 รูปแบบของอาหารทางการแพทย	์

ส่วนประกอบพืน้ฐานในการปรบัสูตรอาหาร	การดดัแปร	อาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน	 และไขมันด้วยวิธีการทางเคมีและเอ็นไซม์	

หลักการใช้และการเติมสารอาหารประเภทเส้นใย	วิตามินและเกลือแร	่

และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	การใช้และข้อจ�ากัดของสารพรีไบโอติก

และโปรไบโอติกกับอาหารทางการแพทย์	 เทคนิคในการปรับสูตรและ

สมดุลพลังงาน	การดัดแปรสูตรอาหารเฉพาะโรค	การควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภยัในการผลติและการเกบ็รกัษาอาหารเฉพาะทางการ

แพทย์

	 	 Unit	operations,	profiles	of	medicinal	diets,	basic	

compositions	in	dietary	modification,	chemical	and	enzymatic	

modification	of	carbohydrates,	proteins,	lipids,	recommendation	

for	using	and	fortification	of	edible	fibers,	minerals,	vitamins,	

and	bioactive	compounds,	using	and	limitation	of	pre-biotics	

and	pro-biotics	 in	medicinal	 diets,	 techniques	 of	 dietary	

modification	 and	 energy	balance,	 dietary	modification	 for	

specific	treatments,	quality	control	and	safety	in	production	

and	storage	of	medicinal	diets

  

 1406 423 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services

	 	 การตลาดและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 หลักการและ

รูปแบบของการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ	

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด	การบัญชีเบื้องต้น	หลักการวางแผน

ธุรกิจ	การเขียนแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ	 แหล่งทุนและการ

หาแหล่งทุน	 การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด	 การบริหารทางการเงินและ

บุคคล	 กลยุทธ์ในการปรับตัวทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้าน

สุขภาพ

	 	 Basics	in	marketing	and	economics,	principles	

and	patterns	of	entrepreneurs	 in	health	care	products	and	

services,	SWOT	analysis,	basic	accounting,	marketing	plan,	

writing	and	presentation,	budgets	source	and	loan,	market	

trend	analysis,	financial	and	personal	management,	marketing	

adaptive	strategies	for	health	care	products	and	services

  

 1406 424 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

  Food for Health

  ความส�าคัญ	 ประโยชน์	 และประเภทของอาหารเพื่อ

สขุภาพ	อาหารจากธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ	หลกัการบรโิภคอาหาร	อาหาร

กลุ่มใหม่ๆ	ที่มีผลต่อสุขภาพ	เช่น	อาหารคลีน	อาหารออร์แกนิก	ฯลฯ	

อาหารฟังก์ชัน	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ	และสารพฤกษเคมี

ต่อสุขภาพ

	 	 Important,	benefits	and	types	of	healthy	foods,	

natural	food	for	health,	principle	of	food	consumption,	new	

foods	which	affects	health	such	as	clean	foods,	organic	foods	

and	etc.,	functional	foods,	healthy	dietary	supplements	and	

phytochemicals	to	health

  

 1406 425 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 2(1-2-3)

  ขั้นพื้นฐาน

  Basic Food Engineering and Food Processing

 	 หลักการเบื้องต ้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารและ

การแปรรูปอาหาร	การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม	และหน่วยการผลิต

ทีใ่ช้ในกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร	หลกัการทางวศิวกรรมของสมดลุมวล

และสมดุลพลังงาน	 เทอร์ไมไดนามิกส์	 การไหลของของเหลว	 และ

หลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตร์ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในกรรมวิธีการ

แปรรูปอาหาร	และปฏิบัติการ

	 	 Basic	principles	of	 food	engineering	and	 food	

processing,	study	of	engineering	theories	and	operation	units	

which	are	used	in	food	processing,	engineering	principles	of	

mass	balance,	 thermodynamics,	 liquid	flow	 (rheology)	and	

basic	principles	of	kinetics	for	application	in	food	processing,	

and	laboratories

  

 1406 426 การประเมินทางประสาทสัมผัสส�าหรับ 2(1-2-3)

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ผลติภณัฑ์ทางโภชนาการโดยประสาทสมัผสั	ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ	

ลกัษณะทางประสาทสมัผสั	ความรู้สกึ	และการรับรู้	ปัจจยัทีมี่ผลต่อการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส	 วิธีการวัดผลและประเมินผลทาง

ประสาทสมัผสั	การคดัเลอืกและฝึกฝนผูท้ดสอบชมิ	การทดสอบความ

แตกต่าง	 การทดสอบความชอบและการยอมรับ	 การทดสอบ

เชิงพรรณนา	 สถิติส�าหรับการวิเคราะห์	 และการประยุกต์ใช้ในการ

ประเมินทางประสาทสัมผัส
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	 	 Studying	and	practicing	in	nutritional	products	

by	using	sensory	evaluation,	genteral	knowledge	in	sensory	

quality	 evaluation	 of	 nutritional	 products,	 sensory	

characteristics,	sensation and	perception,	 factors	affecting	

the	 evaluation	 of	 sensory	 quality,	 methods	 of	 sensory	

measurement	and	evaluation,	selection	and	training	of	testers,	

difference	 tests,	 preference	 tests	 and	 acceptance	 tests,	

descriptive	test,	statistics	used	for	analysis	and	application	

and	sensory	evaluation 

  

  2.3 กลุ่มวิชาฝึกงาน 

 1406 208 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและ 3(0-40-0)

  โภชนบริการ

  Professional Practicum in Community Public 

  Health

	 	 การฝึกปฏบิตักิารทกัษะทางวชิาชีพการสาธารณสขุชมุชน	

โภชนาการชุมชน	การจัดการความปลอดภัยในอาหารระดับชุมชน	และ

โภชนบริการ

	 	 Practice	in	community	public	health	skills,	basic	

community	nutrition,	dietetics	and	food	safety	in	community	

and	food	services

  

 1406 310 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนคลินิกและ 3(0-40-0)

  การก�าหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

	 	 ฝึกปฏบิติัวชิาชพีในคลนิกิโรคต่างๆ	ทีส่มัพนัธ์กบัอาหาร	

โดยเน้นการประเมินภาวะโภชนาการ	 การก�าหนดอาหาร	 และ

การวางแผนอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล	 เทคนิคและกิจกรรม

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยเน้นการท�างานกับแพทย์เป็นสหสาขาวิชาชีพและใช้

เทคนิค	กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกับ

กิจกรรมอ่ืนๆ	 ในการบ�าบัดและรักษา	 รวมท้ังการประเมินและติดตาม

ผลการรักษา

	 	 Practical	 training	 in	 various	 diseases	 clinics	

related	 to	 food	 focusing	 on	nutrition	 assessment,	 dietetic,	

planning	 the	 food	 to	 suit	 each	 individual,	 techniques	 and	

activities	to	modify	food	consumption	behavior	for	effective	

disease	 by	 focusing	 on	working	with	multidisciplinary	

physicians	and	using	techniques,	activities	to	modify	food	

consumption	behavior	 in	conjunction	with	other	activities	

for	therapy	and	healing	Including	assessment	and	follow	up	

treatment

  

 1406 403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางโภชนาการ 3(0-40-0)

  และอาหารปลอดภัย

  Professional Practicum in Nutrition and Food 

  Safety

  การจดับริการอาหารในโรงพยาบาล	สถานบ�าบดั	โรงงาน

แปรรูปอาหาร	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 โดยน�าทักษะท่ีได้เรียนมาใช้ใน

สถานจริง	 เช่นการวางแผนในการผลิตอาหาร	 โดยมีงบประมาณจ�ากัด	

การควบคุมการผลิตการสั่งซื้อและการเลือกวัตถุดิบ	การบริหารบุคคล

การติดต่อประสานงานตลอดจนการจัดบริการอาหาร

	 	 Food	 services	 in	 hospitals,	 clinics,	 food	

processing	factory	or	agencies	by	applying	the	skills	learned	

in	the	real	place,	such	as	planning	for	food	production	with	

a	limited	budget,	production	control,	ordering	and	material	

selection,	 personnel	management,	 coordination	 and	 food	

service

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

  ***	โดยเลอืกเรยีนจากรายวชิาใดๆ	ในกลุม่วชิาใดๆ	กไ็ด้	ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 ภาษาอังกฤษ		 :			 Bachelor	of		Science	Program	in	Environmental	Health
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หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 โปรแกรมปกติ			 	 	 ไม่น้อยกว่า		146		หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 ไม่น้อยกว่า		155		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 110  หน่วยกิต 119  หน่วยกิต

							2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า	 24		หน่วยกิต 24		หน่วยกิต

							2.2	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 12		หน่วยกิต 12		หน่วยกิต

							2.3	กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 30		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

							2.4	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม		 ไม่น้อยกว่า	 44		หน่วยกิต 53		หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  146  หน่วยกิต 155  หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในหลักสูตร

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวน 110 หน่วยกิต

  นสิิตจะต้องศกึษาวิชาเฉพาะในหลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วยกลุ่ม

วิชาต่างๆ ดังนี้

  2.1  กลุ ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

24 หน่วยกิต

  2.2  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

  2.4  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 44 หน่วยกิต

  2.1  กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ�านวน 

24 หน่วยกิต

	 0201	117	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Health	Sciences	1

	 0201	118	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Health	Sciences	2

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-1)

	 	 General	Physics	Laboratory

	 1407	106	 นิเวศวิทยา	 3(2-3-5)

	 	 Ecology

	 1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory	

	 1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Biochemistry

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข จ�านวน 12 หน่วยกิต

	 1401	111	 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	 3(2-3-4)

	 	 Microbiology	for	Public	Health

	 1401	112	 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	 3(2-3-4)

	 	 Parasitology	for	Public	Health

	 1401	113	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน	 3(2-3-4)

	 	 ส�าหรับงานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	

	 	 Public	Health

	 1401	114	 โภชนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Nutrition

      

  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข  จ�านวน 30 หน่วยกิต

	 1401	211	 การบริหารงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

	 1401	212	 วิทยาการระบาด	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1401	213	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

	 1401	214	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety

	 1401	215	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 1401	216	 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้นส�าหรับงานอนามัย	 3(2-3-4)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 First	Aid	for	Environmental	Health	Field

	 1401	217	 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Public	Health	Research

	 1401	218	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Disease	Control

	 1401	219	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัย	3(240	ชั่วโมง)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Environmental	Health	Practicum

	 1401	220	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสาธารณสุข

	 	 Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

  

  2.4 กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

44 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

จ�านวน 13 หน่วยกิต

	 1407	311	 การสุขาภิบาลน�้าดื่มน�้าใช้	 3(2-3-4)

	 	 Water	Supply	Sanitation

	 1407	312	 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-3-4)

	 	 Solid	Waste	and	Excreta	Management

	 1407	313	 หลักการความปลอดภัยของอาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Principles	of	Food	Safety
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	 1407	314	 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ	 2(2-0-4)

	 	 Arthropod	Vectors	and	Rodents	Control

	 1407	315	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Toxicology

  

   (2) กลุม่รายวชิาวเิคราะห์และประเมินผล จ�านวน 6 หน่วยกติ

	 1407	321	 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)

	 	 Environmental	Analysis	and	Impact	Assessment

	 1407	322	 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	Analysis	and	Impact	Assessment

  

   (3) กลุ ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

18 หน่วยกิต

	 1407	331	 การควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-3-4)

	 	 Control	of	Wastewater	Treatment	System	

	 1407	332	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ	 3(2-3-4)

	 	 Air	Pollution	Control

	 1407	333	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและ	 3(2-3-4)

	 	 ความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Controls	and	

	 	 Measurement

	 1407	334	 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย	 3(2-3-4)

	 	 Control	and	Management	of	Hazardous	Waste

	 1407	335	 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Environmental	Health	Sampling	

	 1407	336	 วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Engineering	Base

	 1407	337	 การสร้างแบบจ�าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 และการประยุกต์

	 	 Application	of	Environmental	Modeling

  

   (4) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 หน่วยกิต

	 1407	341	 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Technology

 

   (5) กลุม่วจิยั/โครงการอนามยัส่ิงแวดล้อม จ�านวน 4 หน่วยกิต

	 1407	351	 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Seminar	in	Environmental	Health

	 1407	352	 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(0-9-0)

	 	 Special	Problems	in	Environmental	Health

   หม าย เ หตุ 	 ในกรณี เ ลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา	

ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชานี้

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  (1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป

 	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีจะเปิดข้ึน

ในภายหลัง	 หรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 1407	501	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 1407	502	 การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม	 2(1-3-3)

	 	 Environmental	Media	for	Public	Relation

	 1407	503	 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Environmental	Good	Governance

	 1407	504	 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Field	Study	in	Environmental	Health

	 1407	505	 จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Psychology

	 1407	506	 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(2-3-4)

	 	 Standard	for	Environmental	Management

	 1407	507	 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)	

	 	 Building	and	Industrial	Sanitation

	 1407	508	 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Administration

	 1407	509	 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่	 2(4-0-2)

	 	 พักผ่อนหย่อนใจ

	 	 Sanitation	of	Service	Establishments	and	

	 	 Recreation	Areas

	 1407	510	 อันตรายจากรังสีและการควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 Radiological	Hazards	and	Control

	 1407	511	 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 Integrated	Pest	Management

	 1407	512	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Economics	and	Health

	 1407	513	 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Bio-Indicators

	 1407	514	 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Management	in	Emergencies

  หมายเหตุ:	ในกรณีที่ต้องการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ	

ต่างๆ	 ระบบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ต้องเพิ่ม

รายวิชาลงทะเบียน	 หมวดวิชาเลือกเสรีอีกอย่างน้อย	 3	 หน่วยกิต	

ต่อผูค้วบคุมมลพษิแต่ละระบบ	(ต้องได้รับอนุญาตการเปิดรายวชิาตาม

แผนของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น)



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

66

  (2)  รายวิชาเลือกเสรีส�าหรับผู ้ต ้องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูค้วบคมุมลพษิ	ตามระบบของสภาวชิาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย	1	วิชา	ดังนี้

   2.1 ส�าหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า

	 1407	601	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางน�้า

	 	 Mathematical	Modeling	in	Water	Pollution	

	 	 Management	and	Control

   2.2 ส�าหรบัผู้สอบขึน้ทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ

	 1407	602	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางอากาศ

	 	 Mathematical	Modeling	in	Air	Pollution	

	 	 Management	and	Control

   2.3 ส�าหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

	 1407	603	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

	 	 Mathematical	Modeling	in	Noise	Pollution	

	 	 and	Vibration	Management	and	Control

   2.4 ส�าหรับผูส้อบข้ึนทะเบยีนผูค้วบคมุมลพษิทางของเสยี

อันตราย

	 1407	604	 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย	 3(2-3-4)

	 	 ในสิ่งแวดล้อม

	 	 Monitoring	of	Hazardous	Waste	in	Environment

   2.5 ส�าหรบัผูส้อบขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุมลพษิทางมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล

	 1407	605	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 	 Mathematical	Modeling	in	Solid	Waste	and	

	 	 Excreta	Management	and	Control
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0201	117 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1

Mathematics	for	Health	Sciences	1

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป	

General	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1)

หมวดวิชา วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	111 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	

Microbiology	for	Public	Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0032	xxx เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0033	xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0034	xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง 

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0201	118 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2

Mathematics	for	Health	Sciences	2

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics	Laboratory

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1)

1407	106 นิเวศวิทยา

Ecology

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

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	112 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์

Parasitology	for	Public	Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1401	113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานส�าหรับงานสาธารณสุข	

Fundamental	Anatomy	 and	 Physiology	 for	 Public	

Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx เลือกภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0032	xxx เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

1502	109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	215 อนามัยสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Health

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	218 การป้องกันและควบคุมโรค

Prevention	and	Disease	Control

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	335 การเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Sampling

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx เลือกภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0032	xxx เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0033	xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	216 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้นส�าหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

First	Aid	for	Environmental	Health	Field

3(2-3-4) 3(2-3-4)) 3(2-3-4))

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	311 การสุขาภิบาลน�้าดื่มน�้าใช้

Water	Supply	Sanitation

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Solid	Waste	and	Excreta	Management

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ

Arthropod	Vectors	and	Rodents	Control

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

1407	315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental	Toxicology

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0033	xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0034	xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0035	001 กลุ่มสหศาสตร์	

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2) 2(1-3-2) 2(1-3-2)

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	114 โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	212 วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข

Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	331 การควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย

Control	of	Waste	Water	Treatment	System	

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air	Pollution	Control

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental	Management	Technology

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0036	xxx เลือกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407	503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Principle	of	Environmental	Good	Governance

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	211 การบริหารงานสาธารณสุข
Public	Health	Administration

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401	217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
Principles	of	Public	Health	Research

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร
Principles	of	Food	Safety

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและ
การตรวจวัด
Noise	Pollution	and	Vibration	Controls	and	
Measurement

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	321 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental	Analysis	and	Impact	Assessment

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1407	336 วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Base

2(2-0-4)	 2(2-0-4)	 2(2-0-4)	

1407	351 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Seminar	in	Environmental	Health

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407	501 ชีวสถิติ
Biostatistics

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1407	504 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Field	Study	in	Environmental	Health

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1407	322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ
Health	Analysis	and	Impact	Assessment

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1407	334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย
Control	and	Management	of	Hazardous	Waste

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407	337 การสร้างแบบจ�าลองทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
Application	of	Environmental	Modeling

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

1407	352 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
Special	Problems	in	Environmental	Health	

3(0-9-0) 3(0-9-0) 3(0-9-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407	xxx	 วิชาเลือกเสรีที่เปิดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ส�าหรับผู้ที่จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษด้านต่างๆ	
ตามที่หลักสูตรก�าหนดไว้)

- - 3(2-3-4)

 รวม 11 11 14

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม วิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	219 การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental	Health	Practicum

3	(240	ชั่วโมง) - 3	(240	ชั่วโมง)

0199	499 สหกิจศึกษา	
Cooperative	Education

- 9(0-40-0) -

 รวม 3 9 3
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 110 หน่วยกิต

  2.1  กลุ ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

24 หน่วยกิต

  2.2  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

  2.4  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 44 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  2.1  กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ�านวน 

24 หน่วยกิต 

 0201 117 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 1

 	 ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั	อนพุนัธ์ของฟังก์ชนั

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	

of	functions	of	one	variable	and	applications,	integrals	and	

applications

  

 0201 118  คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 117 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1

Prerequisite : 0201 117 Mathematics for 

Health Sciences 1

	 	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 	 Functions	 of	 several	 variables,	 limits	 and	

continuity	of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

  

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

 	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสมัพันธ์	เทอร์โมไดนามิกส์	จลศาสตร์เคมี	สมดุลเคมี	สมดุลกรด-เบส	

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	

bonding,	stiochiometry,	thermodynamics	chemical	kinetics,	

chemical	equilibrium,	acid–base,	matters	and	state	of	matters	

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	

biochemistry

  

 0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	100	

เคมีทั่วไป

	 	 Experiment	designed	to	control	with	0202	100	

General	Chemistry

  

 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

	 	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธี

ทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของสิ่งมีชีวิต	 เซลล์	 และเมแทบอลิซึม	

พันธุศาสตร์	 กลไกของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 	 Characteristic,	 classification	 of	 organisms,	

scientific	methodology,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	

genetics,	 evolution,	biodiversity,	 structure	 and	 function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

  

 0203 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)

  Biology Laboratory 1

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	110	

ชีววิทยา	1

	 	 Experiments	concurrence	with	0203	110	Biology	1

  

 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Physics

 	 การเคลื่อนที่	 อุณหพลศาสตร์	 ของไหล	 ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก	 คลื่น	 แสงและทัศนศาสตร ์ 	 เสียง	 สมบัติของสสาร	

ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Motion,	thermodynamics,	fluids,	electricity	and	

magnetism,	waves,	 light	 and	 optic,	 sound,	 properties	 of	

matter,	nuclear	physics,	modern	physics

  

 0204 190  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 02014 100 ฟิสิกส์ทั่วไป หรือ

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 02014 100 General Physics 

or co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	associated	with	0204	100	General	

Physics
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 1407 106 นิเวศวิทยา  3(2-3-5)

  Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 ความสมัพนัธ์ในหมูส่ิง่มชีวีติและความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษา

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Relationship	of	biotic	component,	between	biotic	

and	 abiotic	 component,	 application	 ecology	 theory	

environmental	problem	solving

  

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

 	 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ	 ทางชีวเคมี	

เพือ่ใช้ในการศกึษาโครงสร้าง	หน้าท่ี	และสมบัติของสารชวีโมเลกลุต่างๆ	

	 	 Fundamental	 experiments	 in	 biochemical	

techniques	to	studies	the	structure	functions	and	properties	

of	biomolecules

  

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

 	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรด	นิคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลซิมึ	

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม	 โรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

of	carbohydrates,	lipids,	proteins,	and	nucleic	acids;	enzymes;	

vitamin,	 and	 hormone,	 interrelation	 and	 control	 of	 the	

metabolic	processes;	metabolism	disorder,	common	diseases	

in	Thailand	and	gene	technology

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

 1401 111 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข  3(2-3-4)

  Microbiology for Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 สัณฐานวิทยาและการจ�าแนก	ลักษณะการเจริญเติบโต	

และพันธุกรรม	ความสัมพันธ์ของ	 จุลชีพกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	

การเกิดโรค	การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	โปรโตซัว	สาหร่าย	

และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogenesis,	controlling	

bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	algae,	and	human	immune	

systems

  

 1401 112 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4) 

  Parasitology for Public Health 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ  

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 ศึกษาเกี่ยวกับปรสิต	ได้แก่	โปรโตซัว	หนอนพยาธิ	เห็บ	

ไร	และแมลง	ซึง่อาศัยอยู่กบัคน	โดยเน้นเกีย่วกบั	ปรสติทีพ่บบ่อย	และ

ก่อให้เกิดหรือเป็นตัวน�าโรคที่ส�าคัญในประเทศไทย	 ในหัวข ้อ

การกระจายทางภูมิศาสตร์	 รูปร่างลักษณะ	 วงจรชีวิต	 และการระบาด	

กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา	 อาการวิทยา	 การวินิจฉัย	 การรักษา	

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้น	สาธิต	รูปร่าง	ลักษณะ	ของปรสิต

และตัวให้อาศัยต่างๆ	รวมทั้งวิธีเก็บ	การรักษาสภาพ	และการตรวจหา

ปรสิตจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ	

	 	 Studies	of	parasites,	i.e.	protozoa,	helminthes,	

ticks,	mites	 and	 insects	which	parasitized	human	beings	

especially	 those	 commonly	 found	 to	 cause	 or	 transmit	

important	diseases	in	Thailand,	on	geographical	distribution,	

morphology,	 life	 cycle	 and	 epidemiology,	 pathogenesis,	

pathology,	symptomatology,	diagnosis,	treatment,	prevention	

and	control	of	diseases,	demonstration	of	various	stages	of	

parasites	 including	 their	 intermediate	hosts,	and	practical	

techniques	on	collection,	preservation	and	examination	of	

parasitological	specimens
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 1401 113  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน  3(2-3-4)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข 

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ  

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 โครงสร้างหน้าที่	กลไกพลวัติการท�างานของเซลล์	และ

เนื้อเยื่อต่างๆ	 ในระบบปกคลุม	 ระบบกระดูก	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ประสาท	ระบบการไหลเวยีนเลอืด	ระบบหายใจ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ

ขับถ่าย	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 และอวัยวะสัมผัสพิเศษของ

มนุษย์

	 	 Functional	 structures,	dynamic	processing	of	

cell	and	tissue	in	the	human	body,	skeletal	system,	muscular	

system,	 nervous	 system,	 circulatory	 system,	 respiratory	

system,	digestive	system,	excretory	system,	endocrinal	gland,	

reproductive	system	and	sensory	human	organs

  

 1407 114  โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

	 	 ศึกษาความหมาย	ความส�าคัญของโภชนาการ	อาหาร	

สารอาหาร	อาหารบ�าบดัโรค	โภชนาการเพ่ือการป้องกนัโรค	ส่งเสรมิและ

ฟื้นฟูสุขภาพ	ปัญหาด้านโภชนาการ	การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติ

ด้านโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

  

	 	 Study	definitions	of	nutrition,	foods,	nutrients,	

dietary	 therapies,	 nutritional	 approaches	 to	 prevention,	

promotion	and	rehabilitation,	food	and	nutritional	problems,	

application	and	practice	of	nutritional	principles	in	dietary	

assessment	and	planning	in	communities

  

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข จ�านวน 30 หน่วยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 	 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข	ภาวะผู้น�า

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข	 การจัดองค์กรสาธารณสุข	

การวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข	 การบริหารงานบุคคลและ

ทรพัยากรเทคโนโลยด้ีานสาธารณสขุ	งบประมาณด้านสาธารณสขุ	ระบบ

สารสนเทศด้านสาธารณสุข	 และระบบการรายงานด้านสาธารณสุข	

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสาธารณสุข

	 	 Principles	 and	 concept	 of	 public	 health	

administration,	history	 and	development	 of	 public	 health	

administration,	health	policy	analysis	and	health	planning,	

structure	 of	 public	 health	 administration	 in	 Thailand,	

directing,	controlling	and	monitoring,	public	health	resource	

management,	modern	management	 theory	 and	 applied	

innovations	in	public	health	administration

  

 1401 212  วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาส�าหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

	 	 แนวคิดวิทยาการระบาด	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

สิ่งก่อโรค	และสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรค	การกระจายของโรคติด

เชือ้และโรคไร้เชือ้	การป้องกนั	การสบืสวน	การเฝ้าระวงั	และการควบคมุ

โรคในชุมชน	 สถานพยาบาล	 และสถานประกอบการ	 การศึกษาทาง

วิทยาการระบาด

	 	 Definition,	 scope,	 principles,	 epidemiological	

methods,	natural	 history	 of	 disease,	 the	distributions	and	

determinants	 of	 disease	 and	 disaster,	 epidemiological	

measurement,	 surveillance,	 outbreaks	 and	 investigation,	

study	 design,	 disease	 prevention	 and	 control,	 evaluation	

methods,	public	health	planning	based	on	epidemiological	

principles

  

 1401 213  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)

  Health Education and Behavior Science

 	 แนวคิด	 และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม	

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา	การ

ประยุกต์ใช ้ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

	 	 Concept	 and	 theory	 of	 health	 education	 and	

behavior,	the	change	of	health	behavior,	strategy	in	health	

education,	applying	concepts	and	theory	of	health	education	

and	behavior	for	change	the	health	behavior
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 1401 214  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

 	 แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

ความส�าคญัของการดแูลปัญหาสขุภาพจากการประกอบอาชีพ	หลกัการ

ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการประกอบอาชีพ	 สุขอนามัยและ

มาตรการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ	การระบายอากาศ	พษิวิทยาจากโรงงานและสถานประกอบ

การ	การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	กฎหมาย

และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 Meaning,	 important,	 element	 and	 theory	 of	

occupation	health	and	safety,	recognition,	assess	and	control	

environment	for	working,	toxicology	and	ergonomic,	cause	

of	 accident,	 loss	 of	 accident,	 conflagration,	 prevention	

accident	for	mechanic	and	electric,	prevention	in	health	and	

environment,	 risk	 assessment,	management	 process	 for	

occupation	health	and	safety,	Laws	and	roles	of	government	

officers	for	occupational	health	and	safety

  

 1401 215  อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 	 ความหมาย	ขอบเขตและความส�าคัญ	ของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การสุขาภิบาลอาหารการจัดการน�้าสะอาด	

การก�าจัดสิ่งขับถ่าย	การจัดการมูลฝอย	การบ�าบัดน�้าเสีย	การควบคุม

และป้องกันแมลงและสัตว์แทะ	การสุขาภิบาลที่พักอาศัย	และมลพิษ

ทางอากาศ	

	 	 Definition,	scope	and	essentials	of	environmental	

health,	 relations	 between	 health	 and	 the	 environment,	

controlling	 and	maintaining	 the	 environment	 without	

pollution	based	on	environmental	 sanitation,	 such	as	 food	

sanitation,	water	 supply	management,	 sewage	 disposal,	

solid	waste	management,	wastewater	treatment,	arthropod	

and	rodent	control,	housing	sanitation	and	air	pollution

  

 1401 216 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้นส�าหรับงานอนามัย 3(2-3-4)

  สิ่งแวดล้อม

  First Aid for Environmental Health Field

 	 ความหมาย	ประเภท	 และสาเหตุอุบัติภัยส่วนบุคคล	

สิ่งแวดล้อม	และสาธารณภัยในสถานประกอบการ	ขอบเขต	อันตราย	

ความรนุแรง	การวางแผนด�าเนนิการเตรยีมรบัสถานการณ์	การควบคมุ

ป้องกนั	หลกัการรวมทัง้แนวทางปฏบิตัใินขณะเกดิและหลงัเกิดอบุตัภิยั

ประเภทต่างๆ	รวมทัง้การฝึกปฏิบตั	ิการจดัเตรียม	ใช้เคร่ืองมือ	การช่วย

เหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	ผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆ	

	 	 Definitions,	 types	 and	 causes	 of	 personal	

accident,	 environment	 or	 disaster	 in	workplace,	 scope	 of	

hazards,	 severity,	 emergency	 planning,	 prevention	 and	

control,	principles	and	guidelines	for	during	and	after	various	

of	accidents,	practice,	logistic	of	assistance,	using	instruments,	

practice	offering	assistance	and	first	aid	to	accidental	victim	

and	arranging	referral	for	treatment

  

 1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research 

 	 ความหมาย	หลกัการ	ประเภทของการวจิยั	กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการท�าวิจัย	การวิเคราะห์ทางสถิติ	การตีความ	การท�า

โครงร่างวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	การด�าเนนิการวิจยัและ

การเขียนแผนการวิจัย

	 	 Meaning,	 principle,	 type	 and	methodology	 of	

research,	statistical	analysis,	interpretation,	develop	proposal	

in	 public	 health	 and	 environment	 research,	 and	 research	

report	writing

  

 1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาส�าหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค	การป้องกัน

ก่อนการเกิดโรค	การควบคุมโรค	และการป้องกันการโรคในครั้งต่อไป	

ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	 โรคที่มีสาเหตุ

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม

	 	 Concept	 of	 natural	 history	 of	 disease,	

pre-pathogenesis	pathogenesis	period	prevention	and	control,	

including	communicable,	non-communicable	and	emerging	

diseases
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 1407 219 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(240 ชั่วโมง)

  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  Environmental Health Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา : ทุกรายวิชาท่ีก�าหนดในหลกัสตูร

Prerequisite : All subjects in Program

	 	 การประยกุต์ใช้ความรูด้้านอนามยัสิง่แวดล้อมทีเ่รยีนมา	

ในการฝึกงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน	

การฝึกทักษะ	ประสบการณ์	การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ด้วยตนเอง

	 	 Applying	the	environmental	health	knowledge	

concept	 to	 practical	 training	 in	 the	public	 and/or	 private	

organization	(not	less	than	240	hours),	study	the	real	situation	

and	practice	to	solve	the	problems

 1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3(3-0-6)

  ด้านสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น	หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ	 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชีวติ	กฎหมายท่ีเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย	 การประยุกต์หลักกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข	 ความหมายและความส�าคัญของจริยธรรม	

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข	จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข	จริยธรรม	คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 basic	 law,	 public	

law	affecting	government	administration,	law	on	public	health	

and	the	quality	of	life,	law	affecting	prevention	and	disaster	

relief	 and	 safety,	 application	of	 law	 in	public	health	work.	

Definition	and	importance	of	ethics,	morality	in	public	health,	

ethics	for	public	health	professionals,	ethics	for	health	service	

workers

  

  2.4  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 44 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

จ�านวน 13 หน่วยกิต

 1407 311  การสุขาภิบาลน�้าดื่มน�้าใช้ 3(2-3-4)

  Water Supply Sanitation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ความหมายและลักษณะของน�้าสะอาด	 การเตรียมน�้า

จากแหล่งน�้าจืดต่างๆ	 การพัฒนาแหล่งน�้าจืดเพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับ

การอุปโภคและบริโภค	 โรคที่เกิดจากน�้าเป็นสื่อกับผลกระทบด้าน

สุขภาพอนามัย	มาตรฐานน�้าดื่มน�้าใช้	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้น�้า	

การปรับปรุงคุณภาพน�้า	การท�าลายเชื้อโรคในน�้า	การจัดหาน�้าสะอาด

ให้ชุมชน	 การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า	 การตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน�้าและการสุขาภิบาลน�้าดื่มน�้าใช้

	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	 clean	water,	

water	providing	from	various	fresh	water,	water	supplying	

for	 use	 and	 consume,	water-borne	 diseases	 and	 health	

impacts,	water	quality	standards,	factor	effecting	on	water	

consume,	water	treatment,	water	disinfection,	water	supply	

for	 community,	water	 quality	 surveillance,	water	 quality	

analysis,	and	water	sanitation

  

 1407 312  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4)

  Solid Waste and Excreta Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัย

และสิง่แวดล้อม	ชนดิ	ปรมิาณ	คณุสมบติัและแหล่งก�าเนดิ	การค�านวณ

อตัราเพิม่ประชากร	การจดัการมลูฝอย	(การเกบ็กกั	การเกบ็ขน	การขน

ถ่าย	การขนส่ง	และการก�าจัด)	หลักในการลดปริมาณมูลฝอย	วิธีการ

รวบรวมและก�าจดัสิง่ปฏิกลูท้ังในเขตเมอืงและชนบท	การบริหารจดัการ

สิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด	รวมทั้งท�าการทดลองที่

สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น

	 	 Health	and	environmental	impacts	of	solid	waste	

and	excreta,	type,	quantities,	characteristics	and	sources	of	

waste,	 population	 growth	 rate,	 solid	waste	management	

(storage,	 collection,	 transport	 and	 disposal),	 solid	waste	

minimization,	excreta	collection,	excreta	disposal	 in	urban	

and	rural	for	environmental	standards,	including	experiment	

designed	to	manage	with	description	above
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 1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 อันตรายจากอาหารต่อสุขภาพ	โรคทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร	

สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร	ความเป็นพิษในอาหาร	อาหารเป็นพิษและ

การตดิเชือ้จากอาหาร	การระบาดของโรคท่ีมีอาหารเป็นสือ่	ปัจจยัท่ีท�าให้

อาหารเป็นพิษ	การสุขาภิบาลอาหาร	การตรวจสอบการสัมผัสและจัด

เก็บอาหาร	 การควบคุมความสะอาดของอาหาร	 กฎข้อบังคับต่างๆ	

เกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหาร	คณุภาพมาตรฐานอาหารบรโิภค	การฝึกปฏบิตัิ

งานด้านความปลอดภัยของอาหารทั้งในและนอกสถานที่

	 	 Health	hazards	from	foods,	foods	in	relation	to	

disease,	food	contaminant,	food	intoxification,	food	poisonings	

and	infection,	food-borne	disease	outbreaks,	food	poisoning	

factors,	food	sanitation,	food	inspection	handling	and	storage,	

clean	food	control,	food	hygiene	legislation,	consumptive	food	

standards,	indoor	and	outdoor	practice	in	food	safety

  

 1407 314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ชนิด	ชีววิทยา	นิเวศวิทยา	บทบาทในการแพร่กระจาย

โรคของสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะที่มีความส�าคัญทางการแพทย์และ

สาธารณสุข	การจ�าแนก	 เทคนิคในการส�ารวจ	และการควบคุมสัตว์ขา

ปล้องและสัตว์แทะ	

	 	 Types,	biology,	ecology,	transmission	of	disease	

of	arthropods,	and	rodents	causing	medical	and	public	health	

significance,	identification,	survey	techniques,	and	control	of	

arthropods,	and	rodents	

  

 1407 315  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 

  Environmental Toxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ศกึษาหลกัการท่ัวไปทางพิษวทิยา	ความสมัพันธ์ระหว่าง

ปริมาณของสารพิษและการตอบสนองของร่างกาย	 กลไกการเกิดพิษ	

การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรังอันน�าไปสู่การเกิดลูกวิรูป	

การกลายพันธ์ุ	 และการเป็นมะเร็ง	 สารพิษที่พบแพร่หลายในงาน

เกษตรกรรม	เช่น	ยาฆ่าแมลง	โลหะหนกั	และมลพษิทางอากาศ	คอืก๊าซ

พิษ	และไอระเหย	ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย	

 	 Principles	 of	 environmental	 toxicology,	

relationship	between	dose	of	 toxicants	and	mechanism	of	

body	 response,	 acute	 and	 chronic	 toxicity	which	 lead	 to	

teratogenicity,	mutation,	cancer,	deficiency	of	immune	system,	

properties	of	widely	occurred	toxicants	in	agriculture	such	

as	pesticides,	heavy	metals	and	air	pollutants	i.e.	toxic	gases,	

vapors,	chemical	safety	standard	and	evaluation	of	hazards

  

   (2) กลุม่รายวชิาวเิคราะห์และประเมนิผล จ�านวน 6 หน่วยกติ

 1407 321 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Analysis and Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 วธิกีารพืน้ฐานในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ผลกระทบจากโครงการพฒันาด้านต่างๆ	ทัง้ทาง

อุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	การขนส่ง	และการชลประทาน	ผลกระทบ

ที่มีต่อดิน	น�้า	อากาศ	สิ่งมีชีวิต	วงจรอาหาร	ความสมดุลทางธรรมชาติ	

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคม	 โดยเน้นท่ีหลักการ	 วิธีการ

ด�าเนินการ	การจัดขอบเขตงาน	การกลั่นกรองข้อมูล	การคาดการณ์ใน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	

	 	 Basic	 method	 of	 environmental	 impact	

assessment	both	direct	and	 indirect,	 impacts	 from	several	

developed	projects;	industry,	agriculture,	transportation,	and	

irrigation,	impacts	on	soil,	water,	air,	organisms,	food	chain,	

natural	balance,	economy	and	social,	emphasized	on	principle,	

method,	scope,	data	analysis,	impact	prediction,	health	risk	

assessment	

  

 1407 322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 หลักการ	ความส�าคัญ	 วิธีการประเมินผลกระทบและ

ความเส่ียงทางด้านสุขภาพของมนุษย์	 การวางแผนเพื่อหามาตรการ

ป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง	 การส่ือสารด้าน

ความเสี่ยง	กรณีศึกษา	

	 	 Principles,	significance,	Health	impact	and	risk	

assessment	methods;	planning	for	preventive	and	mitigation	

measures;	risk	communication;	case	studies
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   (3)  กลุ ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

18 หน่วยกิต

 1407 331 การควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย 3(2-3-4) 

  Control of Wastewater Treatment System

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 แหล่งก�าเนิดน�้าเสียท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย	ปริมาณ

และคุณสมบัติ	 วิธีการรวบรวมและก�าจัดท้ังในเขตเมืองและชนบท	

แนวคิดการบ�าบัดน�้าเสียทางชีวภาพ	 ระบบการสูบน�้าและการเลือกใช้	

การออกแบบและปัจจัยพื้นฐานในการควบคุมระบบ	 ปัญหาและ

การแก้ไขปัญหาในการเดินระบบต่างๆ	การจัดการควบคุมระบบบ�าบัด

น�้าเสีย	ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด	

	 	 Source	 of	 wastewater	 affected	 on	 health,	

quantity	and	characteristic,	collection	method	and	disposal	

of	wastewater	 in	 urban	 and	 rural,	 concept	 of	 biological	

wastewater	treatment;	pumping	system	and	selection,	design	

and	basic	factor	for	system	control,	operational	problems	and	

problem	 solving,	management	 of	wastewater	 treatment	

system	for	environmental	standards

  

 1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)

  Air Pollution Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 องค์ประกอบของอากาศ	สารมลพิษในอากาศ	การเกิด

มลพิษทางอากาศและแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ	ผลกระทบด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 และทรัพย์สิน	 การเก็บ

ตัวอย่างและการวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศ	 หลักการทาง

อุตุนิยมวิทยา	 การฟุ้งกระจายของมลพิษในอากาศ	มาตรการในการ

จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ	 ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย	

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 	 Characteristics	of	air,	air	pollutants,	air	pollution	

generation	and	their	sources,	effects	on	environment	health;	

human	health,	animals,	plants,	and	economic,	air	pollutants	

sampling	and	analysis,	principle	of	meteorology,	air	pollution	

dispersion,	air	pollution	control	and	management	on	academic	

and	law,	role	of	organization	participant

  

 1407 333  การควบคุมมลพิษทางเสียงและ 3(2-3-4)

  ความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด

  Noise Pollution and Vibration Controls and 

  Measurement

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ผลกระทบของเสียง	ความสั่นสะเทือน	 เสียงในชุมชุน

และเสยีงทีก่่อให้เกดิความร�าคาญ	ความสัน่สะเทอืนจากถนนหรือแหล่ง

อุตสาหกรรม	การเฝ้าระวังและตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือน	

มาตรฐานในการตรวจวัดและแปลผล

	 	 Noise	 and	 vibration	 impact,	 community	 and	

nuisance	 noise,	 vibration	 from	 road	 or	 from	 industrial	

sources,	 noise	 and	 vibration	monitoring,	 standard	 and	

regulation

  

 1407 334  การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย  3(2-3-4)

  Control and Management of Hazardous Waste

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

	 	 แหล่งก�าเนิด	 คุณลักษณะ	 การจัดเก็บ	 การขนส่ง	

การก�าจัด	 และการลดปริมาณขยะอันตราย	 เทคโนโลยีการบ�าบัดและ

การก�าจัด	 การประเมินผลกระทบด้านการจัดการขยะอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัย	ระบบการเก็บคืนทรัพยากร	การประเมินค่าความเสี่ยง	

และการบ�าบดับรเิวณปนเป้ือนของเสยีอนัตราย	การจัดการกากของเสยี

อันตรายที่ถูกสุขลักษณะและมาตรการควบคุมกากของเสียอันตราย	

โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล

	 	 Sources,	characteristics,	collection,	transference,	

disposal	and	minimize	of	hazardous	wastes,	treatment	and	

disposal	 technology,	 environmental	 health	 impacts	 of	

hazardous	waste	management,	resource	recovery	systems,	

risk	assessment	evaluation	and	treatment	of	contaminated	

areas,	strategy	of	hazardous	wastes	sanitation	and	control,	

especially	on	infected	wastes	from	hospital
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 1407 335 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 การฝึกปฏิบัติเพ่ือการเก็บตัวอย่างด้านทางฟิสิกส์	 เคมี	

และชีววิทยา	ของสิ่งแวดล้อม	ด้านน�้า	อาหาร	อากาศ	เสียง	และสารมี

พิษอ่ืนๆ	 ที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	 และงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

	 	 Practices	on	physical	chemical	and	biological	

sampling	in	environmental	health	sampling	of	water,	 food,	

air,	noise	and	other	toxic	substances	that	effect	to	human	

health	and	public	health	works	for	quality	standard

  

 1407 336  วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ความรู ้พื้นฐานวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องและน�ามาใช้

ประโยชน์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เช ่น	 คุณสมบัติของวัตถุ	

การทดสอบมาตรฐาน	การไหลของเหลวในท่อ	การออกแบบระบบอย่าง

ง่าย	การดูแลและควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การจัดการขยะมูลฝอย

	 	 Fundamentals	of	engineering	and	their	use	in	

environmental	 health,	 such	 as	material	 characteristics,	

standard	tests,	flow	of	fluids	in	pipes,	simple	system	design,	

wastewater	treatment	control	and	supervision,	solid	waste	

management

  

 1407 337  การสร้างแบบจ�าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  และการประยุกต์ 

  Application of Environmental Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 พื้ นฐานการสร ้ า งแบบจ� าลองทางสิ่ งแวดล ้อม	

ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบต่างๆ	ของสิง่แวดล้อม	เทคนิคการสร้างแบบ

จ�าลอง	การใช้การของแบบจ�าลอง	ฝึกปฏบิตัแิบบจ�าลองทางสิง่แวดล้อม

ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	

	 	 Basic	in	environmental	modeling,	relationship	

between	environmental	systems,	technique	in	environmental	

model,	validation	of	the	model,	practice	of	current	computerized	

environmental	modeling

  

   (4) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 หน่วยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Management Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ปัญหาของสาเหตมุลพษิ	สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และภาวะมลพิษในปัจจุบัน	 ประเภทของเทคโนโลยี	 ลักษณะของ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ศึกษาและ

วิเคราะห์	 เทคโนโลยีในการควบคุมและบ�าบัดมลพิษทางอากาศ	 เสียง	

น�้า	ดิน	ขยะ	และของเสียอันตราย

	 	 Current	 environmental	 problems	 and	 crisis,	

types	 and	appropriate	 technology	 for	 environment	 solving	

problem,	 control	 and	 treatment	 technology	 of	 air,	 noise,	

water,	soil,	solid	waste	and	hazardous	waste	pollution	

  

   (5) กลุ ่มวิจัย/โครงการอนามัยส่ิงแวดล้อม จ�านวน 

4 หน่วยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ค้นคว้า	 วิเคราะห์	 และน�าเสนองานวิจัยด้านอนามัย

สิง่แวดล้อมทัง้ในและต่างประเทศ	ในปัญหาทีส่นใจ	การน�าเสนอผลการ

ศึกษา	การอภิปราย	 ในชั้นเรียนในรูปแบบของการสัมมนา	 และจัดท�า

รายงานส่งอาจารย์ที่ควบคุมตามที่มอบหมาย

	 	 Research,	critical	analysis	and	presentation	of	

interesting	literature	related	to	environment	health	aspect	in	

country	 and	 abroad,	 presentation,	 discussion	 in	 class	 as	

seminar	and	report	to	advisor
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 1407 352  ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ปฏิบัติการวิจัยในหัวข ้อเฉพาะทางด ้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 การฝึกฝนทักษะในการ

ค้นคว้าข้อมลู	การวางแผนวจิยั	การเขยีนโครงร่างการวจิยั	การเกบ็และ

วิเคราะห์ข้อมูล	การประมวลความรู้ที่ได้เป็นรายงาน	การเขียนรายงาน

และน�าเสนองานในรูปแบบบรรยาย

	 	 A	 research	 work	 of	 a	 selected	 topic	 in	

environmental	health,	develop	ability	and	skill	in;	searching	

information,	 research	 planning,	 proposal	writing,	 data	

collection,	 data	 analysis,	 compilations	 and	 evaluation	 of	

information,	 reported	writing	 and	presentation	 including	

active	participation

  

   กรณเีลอืกโปรแกรมสหกจิศึกษา ให้ลงทะเบียนเรยีนเพิม่

รายวิชานี้

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นสิติให้มคีวามรูท้างวชิาการและทักษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในสถาน

ประกอบการ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	

การตดัสนิใจ	ตลอดจนทักษะในการวเิคราะห์และการประเมินตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	

of	 systems	 of	 systematic	 thinking,	 observation,	 decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

places	and	the	labor	market

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  3.1  รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป ดังนี้

 1401 501  ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

	 	 ความส�าคญัของชีวสถติ	ิการน�าเสนอข้อมลู	การพรรณนา

ข้อมลู	ความน่าจะเป็น	การแจกแจงของตวัอย่าง	การทดสอบสมมตฐิาน	

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 สหสัมพันธ์	 การถดถอยเชิงเส้น	 ทดสอบ

ไคสแควร์	สถิตินอนพาราเมตริก	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 	 Consequence	of	biostatistics,	data	presentation,	

data	description,	probability,	sample	distribution,	hypothesis	

test,	compare	mean,	correlation,	linear	regression,	chi-square	

test,	non-parametric	statistic,	population	and	sample

  

 1407 502 การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม  2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

	 	 หลักการ	 แนวคิด	กลยุทธ์	 วิธีการประชาสัมพันธ์และ

สื่อรูปแบบต่างๆ	การน�าหลักการของการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้

ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและ

ชุมชน	 มีการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการจัดท�าสื่อ

ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม

	 	 Principal,	 concept,	 strategy,	 public	 relation	

method,	and	public	relation	media,	the	application	of	public	

relation	into	environmental	health	for	people	and	community	

relation,	practice	and	field	practicum	on	environmental	media	

for	public	relation

  

 1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance 

 	 กฎหมาย	 นโยบาย	 และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม	

ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้	เพื่อการแก้ไขปัญหา	การป้องกัน	

และการจดัการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต	ิทัง้ในระดับท้องถิน่	

ประเทศ	และนานาชาติ	รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและองค์กรในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	

	 	 Law,	Policy	and	Environmental	Ethics,	overview	

of	policies	and	roles	of	laws	and	related	organizations	in	terms	

of	regulation	and	enforcement	for	solving	problems,	prevention	

and	management	of	the	environment	and	natural	resources	

at	 local,	 national,	 and	 international	 levels;	 individual	 and	

organizational	ethics	of	in	environmental	management
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 1407 504  การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  1(0-3-0) 

  Field Study in Environmental Health

 	 การศึกษา	 การสังเกต	 การด�าเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมและราชการ	 กฎข้อบังคับ	 และ

กฎหมายของการสขุาภบิาลของประเทศไทยและสากลในสถานประกอบ

การที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และในชุมชน

	 	 Study	and	observation	for	environmental	health,	

Thai	and	international	environmental	sanitation	regulation,	

related	working	place	both	of	government	and	non	-	government	

sector	in	community

 1407 505  จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  Environmental Health Psychology 

	 	 ความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กบัส่ิงแวดล้อม	กระบวนการ

ทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วย	

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	พฤติกรรมเสี่ยงอัน

เกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ	 และการปรับพฤติกรรม	

การประเมินบทบาทของการรับรู้	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ

สุขภาพส่วนบุคคล

	 	 The	 relationship	 between	 people	 and	 the	

environments,	mental	processes	and	behaviors	as	related	to	

health	 and	 illness,	 environment	 surroundings	 affect	 their	

health	and	well-being,	health	risk	behavior	related	environment,	

and	rehabilitation,	evaluate	the	role	that	cognition,	society	

and	the	environment	play	in	the	health	of	individuals	

  

 1407 506  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-3-4)

  Standards for Environmental Management

 	 ระบบมาตรฐานการจัดการในสถานประกอบการ	

ข้อก�าหนดของระบบการจัดการ	 ระบบการบริหารงานคุณภาพ	 ระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ฉลากเขียว	หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลติ	ระบบการจดัการคุณภาพด้านความปลอดภัย	มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐานสากล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 	 Standards	 of	 management	 system	 in	 the	

workplace,	 requirements	 of	 management	 system,	

environmental	management	 system	standard,	 green	 label,	

good	manufacturing	practice,	hazard	analysis	 and	critical	

control	point,	occupational	health	and	safety	management	

system	standards,	 energy	management	 system,	corporate	

social	responsibility

  

 1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4)

  Building and Industrial Sanitation

 	 หลั กการด ้ านสุ ข าภิบ าลส� าหรับบ ้ านพักอาศัย	

สถานท�าการ	และโรงงาน	ซึง่อาจมอีนัตรายต่อสขุภาพ	และความเป็นอยู่

ของผู ้พักอาศัย	 ผู ้ประกอบการและผู้ใช้สถานที่นั้นๆ	 การควบคุม

สถานการณ์อันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพให้มีสภาวะที่

เหมาะสม	ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของผู้ปฏิบัติงานและ

ไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	มาตรการทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาคาร	สถานท�าการ	และโรงงาน

	 	 Principle	 of	 houses	 sanitary,	work	place	 and	

factory	may	be	dangerous	for	health	and	dependent	health,	

director	 and	 hazard	 control	 of	 poor	 environment	may	 be	

increase	 efficiency	 in	work	 and	 pollution	 control,	 law	 of	

houses	sanitary,	work	place	and	industrial

  

 1407 508  การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อ�านาจหน้าที่

การด�าเนนิงานของหน่วยงาน	กฎหมาย	บทบญัญตัต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 Principles	of	environmental	health	administration,	

authorities	overseeing	environmental	health	management,	

laws	and	regulations	relating	to	environmental	health,	activity	

in	 environmental	 health	 undertaken	by	 local	 government	

administrative	organizations

  

 1407 509  การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่  2(2-0-4)

  พักผ่อนหย่อนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 	 ความหมาย	ความส�าคัญและขอบเขตของสถานบริการ

และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ	 หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล	

การควบคุมและป้องกันโรค	รวมทัง้อนัตรายจากสถานบรกิารและสถานทีพ่กั

ผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนการจัดท�าโครงการเพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ	

	 	 Definition,	importance	and	scope	of	sanitation	

in	service	establishments	and	recreation	areas,	principles	and	

methods	of	sanitation,	disease	control	and	prevention,	hazards	

from	 service	 establishments	 and	 recreation	 areas,	 project	

training	for	entrepreneurs
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 1407 510 อันตรายจากรังสีและการควบคุม 3(3-0-6)

  Radiological Hazards and Control

 	 ความส�าคัญของรังสี	 ชนิด	 แหล่งก�าเนิดรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี	คุณสมบัติของรังสี	ขนาดดูดกลืนแสง	และการตรวจ

จบัและการตรวจวดัระดับของรงัส	ีผลของรงัส	ีการประเมิน	การป้องกนั

และการควบคมุอันตรายจากรงัส	ีเหตกุารณ์และสถานการณ์ปัญหาจาก

รังสี

	 	 The	 importance	 of	 radiation,	 type,	 source	 of	

radiation	and	radioactive	material,	characteristics	of	radiation,	

rad	and	rem,	radiation	detection	and	measurements,	radiation	

effect,	assessment,	prevention	and	control	radiation,	case	and	

the	situation	of	radiation

  

 1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Pest Management

 	 ชนิด	 และลักษณะของสารก�าจัดแมลงและศัตรูพืช	

เน้นในด้านสูตรเคมี	 กลไกการเกิดพิษของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย	

การจ�าแนกชนิดของสารก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์น�าโรค	ผลกระทบของ

สารก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์น�าโรคท่ีมีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม	 การป้องกันอันตรายจากสารก�าจัดศัตรูพืชและสัตว	์

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	หลกัปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการใช้สารก�าจดัศตัรู

พืชและสัตว์น�าโรค	ฉลากและการเขียนฉลาก	กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

วัตถุอันตราย

	 	 Types	 and	 characteristics	 of	 pesticide	 and	

herbicide	 focus	 on	 formulation,	mechanism	 of	 chemical	

toxic	effected	on	health,	type	of	pesticide	and	disease	vectors,	

impact	of	pesticide	and	disease	vectors	on	human	health	and	

environment,	protection	and	prevention	from	pesticide	and	

herbicide,	first	aids,	good	practice	in	pesticide	and	herbicide	

using,	label,	and	hazardous	substance	related	law

  

 1407 512 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

 	 ความรู ้ เ บ้ืองต ้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ์สุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม	 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการประเมิน

ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมส�าหรบัโครงการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคม	เพื่อก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจ	

	 	 Fundamentals	 of	 health	 economics	 and	

environment,	economics	theory	application	in	environmental	

impact	 assessment	 of	 economic	 and	 social	 development	

project,	health	and	environmental	economics	for	policy	setting	

and	decision	making

  

 1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

  Environmental Bio-Indicators

	 	 ความหมาย	ขอบเขต	และหลกัการของดชันชีีวั้ดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ	สุขภาพ	ชนิดและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
สามารถเป็นดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	 การเก็บตัวอย่าง	 การระบุ
เอกลักษณ์	 และการแปลข้อมูล	 การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนามเพื่อการตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
	 	 Definition	scope	and	principle	of	environmental	
bio-indicators	effected	on	health,	types	and	characteristics	
of	 bio-life	 enable	 used	 as	 environmental	 bio-indicators,	
specimen	sampling,	identification	and	interpretation,	laboratory	
and	field	practice	to	examine	the	environmental	bio-indicators
  
 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน  3(3-0-6)

  Environmental Health Management in Emergencies

	 	 ความหมาย	ประเภทความรนุแรง	ขอบเขตอนัตรายและ
สาเหตุของสาธารณภัย	การวางแผนด�าเนินการเตรียมรับสถานการณ	์
การควบคุมป้องกัน	 หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ
หลงัสาธารณภยัประเภทต่างๆ	รวมทัง้การฝึกปฏิบัต	ิการจดัเตรยีมรวม
ทั้งการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ	 การบันทึกสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย	
การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	
	 	 Definitions,	types	and	causes	of	disaster,	scope	
of	 hazards,	 severity,	 emergency	planning,	 prevention	 and	
control,	principles	and	guidelines	for	during	and	after	a	disaster,	
practice,	 logistics	 of	 assistance,	 using	 field	 instruments,	
photographic	records,	practice	offering	assistance	and	first	
aid	to	a	disaster	victim	and	arranging	referral	for	treatment
  
  3.2 รายวิชาเลือกเสรีส�าหรับผู ้ต ้องการสอบขึ้นทะเบียน

ผู้ควบคุมมลพิษ ดังนี้

   (1) ส�าหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า

 1407 601 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางน�้า 

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 331 การควบคุมระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย

Prerequisite : 1407 331 Control of Waste-

water Treatment System

	 	 หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจ�าลอง
คณุภาพน�า้	ข้อมลูทีต้่องการส�าหรับแบบจ�าลองคณุภาพน�า้	หลกัการและ
เทคโนโลยีการประยุกต์แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางน�้า	การจัดการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การศึกษา

กรณีตัวอย่างนอกสถานที่
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	 	 Fundamental	and	characteristics	of	water	quality	

model,	data	requirement	for	water	quality	models,	principles	

and	 applications	 technology	 of	mathematical	models	 for	

wastewater	management	and	control,	case	study	in	field

  

   (2) ส�าหรับผู้จะสอบขึน้ทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางอากาศ

 1407 602  แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ  3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 332 การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ

Prerequisite : 1407 332 Air Pollution 

Control

	 	 หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจ�าลอง

คุณภาพอากาศ	 ข้อมูลท่ีต้องการส�าหรับแบบจ�าลองคุณภาพอากาศ	

อุตุนิยมวิทยาส�าหรับมลพิษทางอากาศเบ้ืองต้น	 แบบจ�าลองคุณภาพ

อากาศส�าหรับแหล่งก�าเนิดแบบจุดและแบบเส้น	 แบบจ�าลองแหล่ง

ก�าเนิดและผู้รับ	 การประยุกต์แบบจ�าลองคุณภาพอากาศส�าหรับการ

จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ	การศึกษานอกสถานที่

	 	 Fundamental	and	characteristics	of	air	quality	

model,	 data	 requirement	 for	 air	 quality	models,	 basic	 air	

pollution	meteorology,	air	quality	models	 for	point	sources	

and	line	sources,	source	receptor	models,	applications	of	air	

quality	models,	 applications	 of	 air	 quality	models	 for	 air	

pollution	management	and	control,	field	trips	

  

   (3) ส�าหรบัผูจ้ะสอบขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุมลพษิทางเสยีง

และความสั่นสะเทือน

 1408 603 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Mathematical Modeling in Noise Pollution and 

  Vibration Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 333 การควบคุมมลพิษ

ทางเสยีงและความส่ันสะเทอืน

และการตรวจวัด

Prerequisite : 1407 333 Noise Pollution 

and Vibration Controls 

and Measurement

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่น

สะเทือน	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนท่ีแหล่ง

ก�าเนิด	ทางผ่าน	และผู้รับ	มีการศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	 for	 noise	 pollution	 and	 vibration	

management	and	control,	noise	pollution	and	vibration	control	

at	source,	path	and	receiver,	case	study	in	field	

  

   (4) ส�าหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางของ

เสียอันตราย

 1407 604  การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย  3(2-3-4) 

  ในสิ่งแวดล้อม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 334 การควบคุมและ

จัดการของเสียอันตราย 

Prerequisite : 1407 334 Control and 

Management of Hazardous 

Waste

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการของเสียอันตราย	 การจัดเก็บ	 การขนส่ง	

การก�าจัด	และการลดปริมาณขยะอันตราย	แบบจ�าลองการประเมินค่า

ความเสี่ยง	และการบ�าบัดบริเวณปนเปื้อนของเสียอันตราย	การศึกษา

กรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	 for	 hazardous	wastes	management;	

sources,	characteristics,	collection,	transference,	disposal	and	

minimize	of	hazardous	wastes,	 risk	assessment	evaluation	

mathematical	models	and	treatment	of	contaminated	areas,	

case	study	in	field

  

   (5) ส�าหรับผู ้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทาง

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 1407 605 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ  3(2-3-4) 

  และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  Mathematical Modeling in Solid Waste and 

  Excreta Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 ชนิด	 ปริมาณ	

คุณสมบัติและแหล่งก�าเนิด	การศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	for	solid	waste	and	excreta	management;	

type,	quantities,	characteristics	and	sources	of	waste,	case	

study	in	field
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ชื่อหลักสูตร        
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Occupational	Health	and	Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Occupational	Health	and	Safety)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Occupational	Health	and	Safety)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า	148	หน่วยกิต	แนวทางในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรนิสิตต้องเรียน

ในหมวดศึกษาทั่วไป	และวิชาพื้นฐานวิชาเอกเหมือนกันทุกคน	แต่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน

ได้ตามความถนัด

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์	 	 10	 หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 10	 หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 10	 หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  112 หน่วยกิต

	 	 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 20	 หน่วยกิต

	 	 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข	 	 12	 หน่วยกิต

	 	 วิชาชีพทางสาธารณสุข	 	 33	 หน่วยกิต

	 	 วิชาชีพเฉพาะสาขา	 	 47	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   รวมหน่วยกิต  148 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
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โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลกัสตูรแบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกับท่ีก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดงันี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 	 20	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข	 	 12	 หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาชีพทางสาธารณสุข 	 33	 หน่วยกิต

	 	 2.4	 วิชาชีพเฉพาะสาขา 	 47	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในหลักสูตร	

	 	 1.1	 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์	 10		หน่วยกิต

	 	 1.2	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 10		หน่วยกิต

	 	 1.3	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 10		หน่วยกิต		

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 10  หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 6  หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 2(1-2-3)

								 Daily	English	Conversation

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

		 	 Communicative	English	

	 0031	003	 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Specific	Purposes

 

  1.3 กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 4  หน่วยกิต

	 0031	004	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงทางวิชาการ	 2(2-0-4)

		 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	006	 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

    

  1.4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

	 0032	002	 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Laws	and	Morality

	 0032	004	 จิตวิทยา	 2(2-0-4)

			 	 Psychology	

	 0032	005	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 2(2-0-4)

	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

  

  1.5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

	 0033	002	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม	 2(2-0-4)

	 	 โลกาภิวัตน์

			 		 Science	and	Technology	in	

	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

				 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdom

	 0033	004	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 		 Computer	and	Information	Technology		 	

 

 

  1.6 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 Personal	and	Community	Health	Care

	 0034	003	 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

	 	 Drug	and	Health	Products	for	Life	Quality

  

  1.7 กลุ่มสหศาสตร์ 2 หน่วยกิต

	 0035	001	 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 One	Program	One	Community

  

  1.8 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 หน่วยกิต

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า	 2(1-2-3)	

	 	 Leadership

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 112  หน่วยกิต

  นสิติจะต้องศกึษาวชิาเฉพาะในหลกัสตูรซึง่ประกอบด้วยวชิาพืน้

ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุข

ศาสตร์	 วิชาบังคับของแต่ละวิชาเอกและวิชาบังคับเลือก	 รายละเอียด

ดังนี้

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

	 	 	 และคณิตศาสตร์		 20	หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข	 12		หน่วยกิต

	 	 2.3		 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข	 33		หน่วยกิต

	 	 2.4	 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา	 47		หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   20 หน่วยกิต

	 0201	100	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 	 Mathematics		for		Science	1

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General		Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General		Chemistry		Laboratory

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry		Laboratory

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General		Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General		Physics		Laboratory

	 1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Biochemistry
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	 1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory	

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หน่วยกิต

	 1401	101	 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	for	Public	Health	

	 1401	102	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน	 			3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับงานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	Anatomy	and	Physiology	

	 	 for	Public	Health

	 1401	103		ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Parasitology	for	Public	Health

	 1401	104	 โภชนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Nutrition

  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หน่วยกิต

	 1401	201	 การบริหารงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

	 1401	202	 วิทยาการระบาด	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1401	203	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

	 1401	204	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 1401	205	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety

	 1401	206	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 1401	207	 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 First	Aid

	 1401	208	 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Public	Health	Research		

	 1401	209	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Disease	Control

	 1401	210	 การปฏิบัติและศึกษางานในโรงงาน		 3(240	ชั่วโมง)

	 	 อุตสาหกรรมและชุมชน

	 	 Community	and	Industrial	Plant	

	 	 Study	and	Practice

	 1401	211	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสาธารณสุข	

	 	 Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

  2.4 กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย)     47 หน่วยกิต

	 1408	101	 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Industrial	Safety

	 1408	102	 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท�างาน	 3(3-0-6)

	 	 Ergonomics	and	Work	Physiology

	 1408	103	 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน	 3(2-2-5)

	 	 Fire	Prevention	and	Emergency	Response	

	 1408	104	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Hygiene

	 1408	105	 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 และอันตราย

	 	 Industrial	Process	and	Hazard

	 1408	106	 พิษวิทยาอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Toxicology

	 1408	107	 หลักการวิศวกรรมส�าหรับงาน	 2(2-0-4)

	 	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

	 	 Principles	of	Engineering	for	

	 	 Occupational	Health	and	Safety

	 1408	108	 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์	 2(1-2-3)

	 	 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	

	 	 Industrial	Hygiene	Sampling	and	Analysis

	 1408	109	 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Ventilation	

	 1408	110	 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	 3(2-2-5)

	 	 Risk	Assessment	and	Management

	 1408	111	 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย	 2(2-0-4)

	 	 Occupational	Health	Administrations

	 1408	112	 อาชีวเวชศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Medicine

	 1408	113	 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 1(0-3-0)

	 	 Seminar	in	Occupational	Health	and	Safety	

	 1408	114	 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 1(0-3-0)

	 	 และความปลอดภัย

	 	 Practice	in	Industrial	Hygiene	and	Safety

	 1408	115	 การจัดเก็บวัตถุอันตราย	 3(3-0-6)

	 	 Storage	of	Hazardous	Chemicals

	 1408	116	 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ		 2(2-0-4)

	 	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย	

	 	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

	 	 Occupational	Health,	Safety	and	

	 	 Environmental	Quality	Standards

	 	 and	Management	System
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	 1408	117	 กฎหมายสาธารณสุข	สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย	2(2-0-4)

	 	 และความปลอดภัย	

	 	 Public	Health	Environment	

	 	 Occupational	Health	and		Safety	Laws

	 1408	118	 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 และการจัดการ

	 	 Health	Risk	Assessment	and	Management	

	 1408	119	 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	 3(240	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Field	Practicum

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 1408	201	 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง	 3(3-0-6)

	 	 และความสั่นสะเทือน

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Controls	

	 	 Technology	

	 1408	202	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Psychology	for	Organization	

	 	 Development

	 1408	203	 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

	 	 Hazardous	Waste	Management	Technology

	 1408	204	 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Safety

	 1408	205	 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า	 3(3-0-6)

	 	 Safety	System	for	Warehouse

	 1408	206	 ความปลอดภัยในการขนส่ง	 3(3-0-6)

	 	 Transportation	Safety

	 1408	207	 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 	 Information	for	Safety	Management
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation
2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก	

(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

0201	100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

Mathematics	for	Science	1
4(4-0-8)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry
3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory
1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	101 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032	xxx

0032	002

เลือกกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

กฎหมายและจริยธรรม

Laws	and	Morality

2(2-0-4)

0033	xxx

0033	004

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer	and	Information	Technology

2(2-0-4)

003x	xxx

0031	004

เลือกกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ

(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงทางวิชาการ

Thai	for	Academic	Communication

2(2-0-4)

003x	xxx

0036	006

เลือกกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม	(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

ภาวะผู้น�า

Leadership

2(1-2-3)

รวม 21
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก	(วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General		Physics

3(3-0-6)

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	

General		Physics		Laboratory

1(0-3-0)

0202	221 เคมีอินทรีย์	

Organic	Chemistry

3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry		Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานส�าหรับงานสาธารณสุข

Fundamental	Anatomy	 and	 Physiology	 for	 Public	

Health

3(2-2-5)

1401	104 โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032	xxx

0032	005

เลอืกกลุม่มนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ต้องลง	2	หน่วยกติ)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy	of	Sufficiency	Economy 2(2-0-4)

0033	xxx

0033	002

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์

Science	and	Technology	in	Globalized	Society 2(2-0-4)

0034	001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	

Personal	and	Community	Health	Care

2(2-0-4)

รวม 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก	

(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

1502	109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry

3(3-0-6)

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	209 การป้องกันและควบคุมโรค

Prevention	and	Disease	Control

3(3-0-6)

1401	203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(3-0-6)

1401	206 อนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental	Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0032	xxx

0032	004

เลือกกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

จิตวิทยา

Psychology 2(2-0-4)

0033	xxx

0033	003

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Natural	Resources	and	Local	Wisdom 2(2-0-4)

0034	xxx

0034	003

เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ	(ต้องลง	2	หน่วยกิต)

ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

Drug	and	Health	Products	for	Life	Quality 2(2-0-4)

รวม 21
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานสาธารณสุข

1401	103 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์

Parasitology	for	Public	Health	

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	201 การบริหารงานสาธารณสุข

Public	Health	Administration

3(3-0-6)

1401	207 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้น

First	Aid

3(3-0-6)

1401	205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ	(วิชาชีพเฉพาะ

สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย)

1408	104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial	Hygiene

3(3-0-6)

1408	105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

Industrial	Process	and	Hazard

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0031	006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN	Languages	and	Cultures

2(2-0-4)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-2-3)

รวม 22
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

1401	202 วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(3-0-6)

1401	211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข

Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ	(วิชาชีพเฉพาะ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408	103 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน

Fire	Prevention	and	Emergency	Response

3(2-2-5)

1408	108 การเกบ็ตวัอย่างและการวเิคราะห์ทางสขุศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial	Hygiene	Sampling	and	Analysis

2(1-2-3)

1408	118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดการ

Health	Risk	Assessment	and	Management

3(3-0-6)

1408	116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ระบบการจัดการอาชีวอนามัย	

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational	Health,	 Safety	 and	 Environmental	

Quality	Standards	and	Management	System

2(2-0-4)

1408	117 กฎหมายสาธารณสุข	 สิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัย	 และความ

ปลอดภัย	

Public	Health	Environment	Occupational	Health	and	

Safety	Laws

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1408	207

เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี	(ต้องลง	3	หน่วยกิต)

สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย	

Information	for	Safety	Management

3(3-0-6)

รวม 21
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

1401	204 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

1401	208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

Principles	of	Public	Health	Research		

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ	(วิชาชีพเฉพาะ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408	102 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท�างาน

Ergonomics	and	Work	Physiology

3(3-0-6)

1408	106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

Occupational	Toxicology

3(3-0-6)

1408	110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

Risk	Assessment	and	Management

3(2-2-5)

1408	112 อาชีวเวชศาสตร์

Occupational	Medicine

3(3-0-6)

1401	210 การฝึกประสบการณ์งานสาธารณสุขชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม

Community	and	Industrial	Plant	Study	and	Practice

3(240	ชั่วโมง)

1408	114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย

Practice	in	Industrial	Hygiene	and	Safety

1(0-3-0)

รวม 22



97

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ	(วิชาชีพเฉพาะ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408	107 หลักการวิศวกรรมส�าหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย	

Principles	 of	Engineering	 for	Occupational	Health	

and	Safety

2(2-0-4)

1408	101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Principles	of	Industrial	Safety

2(2-0-4)

1408	109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม

Industrial	Ventilation	

3(3-0-6)

1408	111 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย

Occupational	Health	Administrations

2(2-0-4)

1408	113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

Seminar	in	Occupational	Health	and		Safety

1(0-3-0)

1408	115 การจัดเก็บวัตถุอันตราย

Storage	of	Hazardous	Chemicals

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1408	202

เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี	(ต้องลง	3	หน่วยกิต)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร

Industrial	Psychology	for	Organization	Development

3(3-0-6)

รวม 16

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ	

(วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย)

1408	119 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

Professional	Field	Practicum

3(240

ชั่วโมง)

รวม 3

หมายเหตุ : ชั้นปีที่	3	มีการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนชนบท	ชุมชนเมือง	และชุมชนอุตสาหกรรม	3	หน่วยกิต	240	ชั่วโมง

	 ชั้นปีที่	 4	 มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ	 โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	 การบริการ	 งานก่อสร้าง	 3	 หน่วยกิต 

	 240	ชั่วโมง
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 1.1	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 10		หน่วยกิต

	 	 1.2	 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์	 10		หน่วยกิต

	 	 1.3	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 10		หน่วยกิต	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 112  หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์	 20		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข	 12		หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาชีพทางสาธารณสุข	 33		หน่วยกิต

	 	 2.4	 วิชาชีพเฉพาะสาขา	 47		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  

   20 หน่วยกิต

 0201 100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Science 1

	 	 ลิมิตและความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์และอินทิกรัล 

ของฟังก์ชันพีชคณิต	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	ฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชัน

ชี้ก�าลัง	เทคนิคของการอินทิเกรต	ล�าดับอนุกรมและการประยุกต์

	 	 Limit	and	continuum,	derivatives	and	integrals	

of	 algebraic	 functions,	 trigonometry	 functions,	 logarithmic	

functions,	Techniques	of	integration,	sequences	and	series	

and	applications

 0202 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

	 	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมีปริมาณ

สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 สมดุล 

กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	 เคมีอินทรีย์	 และชีวเคมี

เบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	 

bonding,	stiochiometry,	thermodynamies	chemical	kinetics,	

chemical	equilibrium,	acid–base,	matters	and	state	of	matters	

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	100	

เคมีทั่วไป

	 	 Experiment	designed	to	control	with	0202	100	

General	Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

	 	 โครงสร้าง	 และปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารเคมี

ต่างๆ	เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	ไดอีน	เบนซีน	อารีนอัลคิลเฮไลด์	

อัลกอฮอล์	และฟีนอล	อีเธอร์และเอพอกไซด์	อัลดีไฮล์และคีโตน	กรด

อินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 	 Structures,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of	 

organic	 compounds	 e.g.,	 alkane,	 alkene,	 alkyne,	 diene,	 

benzene,	aryl,	alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiment	 designed	 to	 control	 with	 0202	

221Organic	Chemistry

 

 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics 

	 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 การแกว่งคลื่นกล	

เสยีง	ทฤษฎขีองแก๊ส	อุณหพลศาสตร์	กลศาสตร์ของไหล	ไฟฟ้าแม่เหลก็

ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ	 สภาพน�าไฟฟ้า	 สมบัติแม่เหล็ก																								

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสงทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	 of	 particles	 and	 rigid	 bodies,	 

oscillation,	mechanical	waves,	kinetic	theory	of	gases,	fluid	

mechanics,	 direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity,	

magnetism,	electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	

modern	physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	associated	with	0204	100	General	

Physics



99

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

	 	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรด				นิคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคมุกระบวนการเมตาบอลสิม						

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม	 โรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

of	carbohydrates,	lipids,	proteins,	and	nucleic	acids;	enzymes;	

vitamin,	 and	 hormone,	 interrelation	 and	 control	 of	 the	 

metabolic	processes;	metabolism	disorder,	common	diseases	

in	Thailand	and	gene	technology

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

	 	 ปฏบิตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนคิต่างๆ	ทางชวีเคม	ีเพือ่

ใช้ในการศึกษาโครงสร้าง	หน้าที่	และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ

	 	 Fundamental	 experiments	 in	 biochemical	 

techniques	to	studies	the	structure	functions	and	properties	

of	biomolecules

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร์ 12 หน่วยกิต

 1401 101 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

	 	 หลกัพืน้ฐานด้านแบคทเีรยีวทิยา	ไวรสัวทิยา	เชือ้ราวิทยา	

และปรสิตวิทยา	การเกิดโรคการแพร่กระจาย	การป้องกันการเกิดโรค	

การท�าลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต	 

หลักการตรวจและวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการส�าหรับ 

เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส	 เชื้อรา	 และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

ที่ส�าคัญของประเทศ

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	human	and	 the	 environment,	 pathogenesis,	 controlling	

bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	algae	and	human	immune	

system

 

 1401 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology

  for Public Health 

	 	 โครงสร้างหน้าที	่กลไกการท�างานของเซลล์	และเนือ้เยือ่

ต่างๆ	 ระบบในปกคลุม	 ระบบกระดูก	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	

ระบบการไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบขับถ่าย	

ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย์

	 	 Functional	structure,	dynamic	processing	of	cell	

tissues	in	human	body	and	skeletal	system,	muscular	system,	

nervous	 system,	 circulatory	 system,	 respiratory	 system,	 

digestive	 system,	 excretory	 system,	 endocrinal	 gland,	 

reproductive	system	and	sensory	organs

 1401 103 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์ 3(2-2-5)

  Parasitology for Public Health  

	 	 สิง่มชีวีติพวกโปรโตซวั	หนอนพยาธ	ิ(พยาธติวัแบนและ

พยาธิตัวกลม)	และแมลงชนิดต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์	ศึกษา

โครงสร้างการเจริญเติบโต	วงจรชีวิตที่ส�าคัญ	การติดต่อมาสู่มนุษย์	วิธี

การตรวจวินิจฉัย	 การควบคุม	 การป้องกัน	 การรักษา	 และการตรวจ

ในห้องปฏิบัติการ

	 	 Human	parasitic	organisms	such	as	protozoa,	

worms	 (flatworms	and	 roundworms)	 and	 insects,	 study	of	

growth	patterns	 and	 life	 cycles,	 human	 infection	 routes,	

methods	 of	 diagnosis,	 control,	 prevention,	 treatment	 and	

laboratory	identification

 1401 104 โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

	 	 ศึกษาความหมาย	ความส�าคัญของโภชนาการ	อาหาร	

สารอาหาร	อาหารบ�าบดัโรค	โภชนาการเพือ่การป้องกนัโรค	ส่งเสรมิและ

ฟื้นฟูสุขภาพ	ปัญหาด้านโภชนาการ	การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติ

ด้านโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

	 	 Study	definitions	of	nutrition,	foods,	nutrients,	

dietary	 therapies,	 nutritional	 approaches	 to	 prevention,	 

promotion	and	rehabilitation,	food	and	nutritional	problems,	

application	and	practice	of	nutritional	principles	in	dietary	

assessment	and	planning	in	communitie
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  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หน่วยกิต

 1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

	 	 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข	ภาวะผู้น�า

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข	การจัดการองค์กรสาธารณสุข	

การวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข	 การบริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากร	 เทคโนโลยีด้านสาธารณสุข	 งบประมาณด้านสาธารณสุข	

ระบบสารสนเทศด้านสาธารณสขุ	และระบบการรายงานด้านสาธารณสขุ	

การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข

	 	 Principles	and	the	importance	of	public	health	

administration,	history	 and	development	 of	 public	 health	

administration,	health	policy	analysis	and	health	planning,	

structure	 of	 public	 health	 administration,	 in	 Thailand,	 

directing,	controlling	and	monitoring,	public	health	resource	

management,	modern	management	 theory	 and	 applied	 

innovations	in	public	health	administration

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 101 จุลชีววิทยาส�าหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite        : 1401 101 Microbiology for 

Public Health

	 	 แนวคิดวิทยาการระบาด	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

สิ่งก่อโรค	 และสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรค	การกระจายของโรค 

ติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ	 การป้องกัน	การสืบสวน	การเฝ้าระวัง	 และการ

ควบคุมโรคในชุมชน	สถานพยาบาล	และสถานประกอบการ	การศึกษา

ทางวิทยาการระบาด

	 	 Definition,	 scope,	 principles,	 epidemiological	

methods,	natural	 history	 of	 disease,	 the	distributions	and	

determinants	 of	 disease	 and	 disaster,	 epidemiological	 

measurement,	 surveillance,	 outbreaks	 and	 investigation,	

study	 design,	 disease	 prevention	 and	 control,	 evaluation	

methods,	public	health	planning	based	on	epidemiological	

principles

 1401 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science  

	 	 แนวคิด	 และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

	 	 Concept	 and	 theory	 of	 health	 education	 and	

behavior,	the	change	of	health	behavior,	strategy	in	health	

education,	applying	concepts	and	theory	of	health	education	

and	behavior	for	change	the	health	behavior.	

 1401 204 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics   

	 	 ความส�าคัญของชีวสถิติศาสตร์	 	 การน�าเสนอข้อมูล	 

การพรรณนาข้อมูล	 ความน่าจะเป็น	 การแจกแจงของตัวอย่าง	 

การทดสอบสมมติฐาน	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 สหสัมพันธ ์	 

การถดถอยเชงิเส้น	ทดสอบไคสแควร์	สถตินิอนพาราเมตรกิ	ประชากร	

และกลุ่มตัวอย่าง

	 	 Consequence	of	biostatistics,	data	presentation,	

data	description,	probability,	sample	distribution,	hypothesis	

test,	compare	mean,	correlation,	linear	regression,	chi-square	

test,	non-parametric	statistic,	population	and	sample

 1401 205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

	 	 แนวคิดและความส�าคัญของงานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย	ความหมาย	ความส�าคัญ	 องค์ประกอบและแนวคิด 

ของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	การตระหนกั	การประเมนิและ

การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 พิษวิทยาและเออร์โกโนมิกส์	 

การระบายอากาศ	 ตอบโต้เหตุฉุกเฉินสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต	ุ 

ความสญูเสยีจากอบุตัเิหต	ุอคัคีภยั	การป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร

และไฟฟ้า	การเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดล้อม	การประเมนิความเสีย่ง

การบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัย	 กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับ	 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 Concepts	and	importance	of	occupational	health	

and	 safety,	meaning,	 important,	 element	 and	 theory	 of	 

occupation	health	and	safety,	recognition,	assess	and	control	

environment	 for	 working,	 toxicology	 and	 ergonomic,	 

ventilation,	 emergency	 responses,	 loss	 of	 accident,	 

conflagration,	 prevention	 accident	 for	 mechanic	 and	 

electric,	 prevention	 in	 health	 and	 environment,	 risk	 

assessment,	 management	 of	 occupational	 health,	 

occupational	health	and	safety	law.
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 1401 206  อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Health

	 	 ความหมาย	ขอบเขตและความส�าคัญ	ของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	 

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การสุขาภิบาลอาหารการจัดการน�้าสะอาด	

การก�าจัดสิ่งขับถ่าย	การจัดการมูลฝอย	การบ�าบัดน�้าเสีย	การควบคุม

และป้องกันแมลงและสัตว์แทะ	การสุขาภิบาลที่พักอาศัย	และมลพิษ

ทางอากาศ

	 	 Definition,	scope	and	essentials	of	environmental 

health,	relations	between	health	and	the	environment,	controlling 

and	maintaining	the	environment	without	pollution	based	on	

environmental	sanitation,	such	as	food	sanitation,	water	supply 

management,	 sewage	disposal,	 solid	waste	management,	

wastewater	treatment,	arthropod	and	rodent	control,	housing	

sanitation	and	air	pollution

 1401 207 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้น 3(3-0-6)

  First Aid 

	 	 ความหมาย	ประเภทและสาเหตุของสาธารณภยั	ขอบเขต	

อันตราย	ความรุนแรง	การวางแผนด�าเนินการเตรียมรับสถานการณ์	

การควบคุมป้องกัน	 หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิด	 

และหลงั	สาธารณภยัประเภทต่างๆ	รวมทัง้การฝึกปฏบิตั	ิการจดัเตรยีม	 

รวมทัง้การใช้เครือ่งมอือย่างง่ายๆ	การบนัทกึสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย	 

การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	 

ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

	 	 Definitions,	types	and	causes	of	disaster,	scope	

of	 hazards,	 severity,	 emergency	planning,	 prevention	 and	

control,	 principles	 and	 guidelines	 for	 during	 and	 after	 a	 

disaster,	 practice,	 logistic	 of	 assistance,	 using	 field 

instruments,	 photographic	 records,	 practice	 offering	 

assistance	 and	 first	 aid	 to	 disaster	 victim	 and	 arranging	 

referral	for	treatment

 1401 208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

	 	 ความหมาย	หลกัการ	ประเภทของการวจิยั	กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการท�าวิจัย	การวิเคราะห์ทางสถิติ	การตีความ	การท�า

โครงร่างวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	การด�าเนนิการวิจยัและ

การเขียนแผนการวิจัย

	 	 Meaning,	 principle,	 type	 and	methodology	 of	

research,	 statistical	 analysis,	 interpretation,	 develop	 

proposal	 in	 public	 health	 and	 environment	 research,	 and	

research	report	writing

 1401 209 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค	การป้องกัน

ก่อนการเกิดโรค	การควบคุมโรค	และการป้องกันการโรคในครั้งต่อไป	

ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	รวมทั้งโรคอุบัติใหม่

	 	 Concept	 of	 natural	 history	 of	 disease,	 

pre-pathogenesis	 pathogenesis	 period	 prevention	 and	 

control,	 including	 communicable,	 non-communicable	 and	

emerging	diseases

  

 1401 210 การปฏิบัติและศึกษางานในโรงงาน 3(240 ชั่วโมง)

  อุตสาหกรรมและชุมชน

  Community and Industrial Plant 

  Study and Practice

	 	 ทกัษะการประเมนิสถานการณ์และการแก้ปัญหาสขุภาพ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	การผสมผสานทักษะด้านวิชาการ	การฝึกปฏิบัติ

ในโรงงานอุตสาหกรรม	กระบวนการผลติ	เคร่ืองจกัรและการจดัองค์กร

บริหาร	ฝึกปฏิบัติในการระบุอันตรายจากสิ่งแวดล้อมและเครื่องจักร	

การท�างานในบทบาทเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั	การปฏบิตัติามกฎหมาย

ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการ

	 	 Skill	in	participatory	assessment	of	community	

health	situation,	integration	of	professional	skills,	practice	in	

factories,	production	process,	machines	and	management	of	

administrative	organization,	practice	in	hazard	identification	

from	environment	 and	machine,	working	 in	 role	 of	 safety	

officer,	practice	compliance	with	safety	law	and	other	laws	

related	to	industrial	plants	or	factories.

 1401 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ด้านสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

	 	 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น	หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทา									

สาธารณภัยและความปลอดภัย	 การประยุกต์หลักกฎหมายใน 

การปฏิบัติงานสาธารณสุข	ความหมายและความส�าคัญของจริยธรรม	

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข	จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข	จริยธรรม	คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 basic	 law,	 public	

law	affecting	government	administration,	law	on	public	health	
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and	the	quality	of	life,	law	affecting	prevention	and	disaster	

relief	 and	 safety,	 application	of	 law	 in	public	health	work.	

Definition	and	importance	of	ethics,	morality	in	public	health,	

ethics	for	public	health	professionals,	ethics	for	health	service	

workers

  2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

   47 หน่วยกิต

 1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Industrial Safety

	 	 พื้นฐานความปลอดภัยในการท�างาน	สาเหตุ	ธรรมชาติ

การเกิดอุบัติเหตุ	อุบัติการณ์	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภยั	การบนัทกึรายงานการบาดเจ็บ	การประเมนิความถีแ่ละความ

รุนแรงการบาดเจ็บ	หลักการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ	 การตรวจ

ความปลอดภัย	การวเิคราะห์งานเพือ่ความปลอดภยั	การส่งเสรมิความ

ปลอดภัย	 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	คณะกรรมการความ

ปลอดภัย	โครงการความปลอดภัยในสถานประกอบการ

	 	 Fundamentals	 of	 safety	 at	work,	 causes	 and	

nature	of	accident,	incident,	evaluation	of	safety	practices,	

injury	 records,	 assessment	 of	 frequency	 and	 severity	 of	 

injury,	 principle	 of	 prevention	 and	 control	 of	 accidents,	

safety	 inspection,	 job	 safety	 analysis,	 safety	 promotion,	 

personal	 protective	 equipment,	 safety	 committee,	 safety	

program	in	workplace

 1408 102 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท�างาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

	 	 บทน�าการยศาสตร์	กลไกการท�างานของร่างกายภายใต้

สภาวะสิง่แวดล้อมทัง้ทางร่างกายและจติใจในการท�างาน	ความสามารถ

และข้อจ�ากัดในการท�างานของมนุษย์อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกร่างกายการประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกายความเครยีด

และความเมื่อยล้าจากการท�างานการท�างานเป็นกะหลักในการสร้าง

สภาวะที่ถูกต้องในการท�างานการออกแบบอุปกรณ์และสถานีงานเพื่อ

ความปลอดภัย

	 	 Introduction	 of	 ergonomics,	mechanisms	 of	

human	body	under	working	environment	in	terms	of	physical	

and	mental	conditions,	capabilities	and	limitations	of	human	

work	due	to	internal	and	external	factors,	evaluation	of	body	

integrity,	stress	and	fatigue	from	work	and	working	in	shifts.	

Principle	of	the	right	conditions	in	work,	equipment	design	

and	work	stations	for	safety

 1408 103 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบ 3(2-2-5)

  เหตุฉุกเฉิน

  Fire Prevention and Emergency Response

	 	 ความหมาย	 สาเหตุ 	 	 และแหล ่งก�าเนิดอัคคีภัย 

ความเสียหายและอันตรายจากอัคคีภัยเคมีของไฟและการสันดาป	 

การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่การป้องกันและการควบคุมอัคคีภัยมาตรฐาน

ระบบป้องกันอัคคีภัย	 อาคารและการทนไฟ	 การบริหารจัดการใน 

การป้องกันอัคคีภัยการระงับอัคคีภัย	การใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น	

ระบบสญัญาณเตอืนอคัคีภยั	อปุกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้อย่างอตัโนมตัิ

ระบบควบคุมควันไฟการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยการฝึก 

หนีไฟการวางแผนฉุกเฉินกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

	 	 Definitions,	 causes,	 and	 sources	 of	 fire,	 the	 

damage	and	dangerous	from	the	conflagration,	the	chemistry	

of	fire,	flame,	chain	reaction	occurrence,	fire	prevention	and	

control,	standard	protection	system,	building	and	fireproofing,	

fire	 prevention	management,	 suppression	 of	 fire,	 using	

chemical	 fire	 extinguisher,	 warning	 signal	 system,	 the	 

automatic	fire	detection	equipment,	smoke	control	system,	

fire	 prevention	 and	 control	 planning,	 fire	 escape	 training,	

emergency	planning,	fire	prevention	laws,	field	study.

 1408 104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Hygiene

	 	 ความหมายและความส�าคญัของสขุศาสตร์อตุสาหกรรม

องค์ประกอบและความส�าคัญของสภาพแวดล้อมในการท�างานปัญหา

และอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท�างานทางสุขศาสตร์	 (ทั้งด้าน

กายภาพเคมี	 ชีวภาพ	 และจิตวิทยาสังคม)	 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหลักการส�ารวจปัญหาทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมโดยการสังเกตและการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 หลักการประเมินและหลักการควบคุม

อันตรายมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 Fundamental	 concepts	 of	 industrial	 hygiene,	

components	 of	 various	working	 environments	Working	 

environment	factors	(physical,	chemical,	biological	and	the	

social	psychology)	affecting	to	health,	safety	and	environment.	

This	 course	 emphasizes	 the	 survey,	 recognition	 and	 

evaluation	 of	working	 environmental	 hazards.	 Industrial 

hygiene	measurements	are	practiced.	Principle	of	evaluation	

and	hazard	control	methodology,	industrial	hygiene	standard
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 1408 105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  และอันตราย

  Industrial Process and Hazard

	 	 แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย	 ท�าเลท่ีต้ังของ

โรงงานกระบวนการผลติของโรงงาน	การจ�าแนกวตัถดุบิสารเคมีทีใ่ช้ใน

กระบวนการผลิต	 ปัญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น	 วิธีการป้องกัน

อันตรายและการควบคุม

	 	 Concepts	 of	 safe	 construction	 for	 factories,	 

factory	 location,	 manufacturing	 process	 of	 factory,	 

classification	 of	 raw	materials,	 chemicals	 in	 production	 

process,	 problem	 and	 potential	 hazards,	 methods	 of	 

hazard	prevention	and	control

 1408 106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Occupational Toxicology

	 	 หลกัการของพษิวิทยา	ประเภทของสารพิษความสมัพนัธ์

ระหว่างปริมาณของสารพิษท่ีเข้าสู่ร่างกายกลไกและปฏิกิริยาของ

ร่างกายต่อสารพิษ	กลไกการก�าจัดสารพิษออกจากร่างกายผลกระทบ

ของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย

	 	 Principles	 of	 toxicology,	 types	 of	 toxicants,	 

relationship	between	dose	 of	 toxicants	 exposing	 towards	

body,	mechanism	 and	body	 response	 towards	 toxicants,	

mechanism	of	excretion,	and	effects	of	toxic	chemicals	from	

environment	related	to	health

 1408 107 หลักการวิศวกรรมส�าหรับงาน 2(2-0-4)

  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Principles of Engineering for 

  Occupational Health and Safety

	 	 พื้นฐานทางวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเคมี	 อุตสาหการ	

เครื่องกล	ไฟฟ้า	โยธา	มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน

งานอตุสาหกรรม	การควบคมุอนัตรายทีแ่หล่งก�าเนดิ	ทีท่างผ่าน	เทคนคิ

เฉพาะในการควบคมุเสยีง	ความสัน่สะเทือน	ฝุน่ละออง	แสงสว่าง	ความ

ร้อน	การควบคุมมลพิษ	อากาศภายในอาคารส�านักงาน	โรงพยาบาล

	 	 Basic	 concepts	 of	 various	 engineering	 fields,	

chemical,	 industrial,	 mechanic,	 electric,	 construction	 

engineering	 to	 be	 beneficial	 in	 environmental	 control	 of	 

industrial	work,	control	of	hazards	at	the	source,	path,	special	

technique	 in	 control	 of	 noise,	 vibration,	 dust,	 light,	 heat,	

control	of	air	pollutants	in	office	building,	hospitals

 1408 108 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 2(1-2-3)

  ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

  Industrial Hygiene Sampling and Analysis

	 	 หลักการและวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 เช่น

การประเมนิความร้อนแสงและเสยีงความสัน่สะเทอืน	การเกบ็ตวัอย่าง

สารเคมีในอากาศ	หลักการในการวิเคราะห์และการแปรผล	การตรวจ

วัดสิ่งแวดล้อมในการท�างานการประเมินอันตรายต่อสุขภาพของ 

ผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

	 	 Principles	and	methods	of	working	environment	

evaluation:	 heat,	 light,	 and	 noise,	 vibration,	 sampling	 of	

chemicals	 in	 the	 air,	 principles	 of	 sample	 analysis	 and	 

interpretation	 of	 working	 environment	measurement, 

evaluation	 of	worker’s	 health	 in	 relation	 to	 exposure	 of	 

working	environments.

 1408 109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Ventilation

	 	 หลักการของการระบายอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม	

การระบายอากาศแบบเจือจาง	 แบบเฉพาะที่	 ในที่อับอากาศ	 ในอาคาร	

การประยกุต์ใช้ความรูด้้านวศิวกรรมในการคดัเลอืกและออกแบบระบบ

ระบายอากาศ	และการตรวจสอบระบบระบายอากาศ	ระบบขจดัมลพษิ

อากาศ	ตามลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Principle	 of	 industrial	 ventilation:	 general	 

ventilation,	local	exhaust	ventilation,	confined	space,	indoor	

air,	application	of	engineering	knowledge	for	selection,	design	

and	inspection	the	ventilation	systems	and	pollution	control	

equipment	depending	on	type	of	work	and	industry

 1408 110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)

  Risk Assessment and Management

	 	 ประเภทความเสี่ยงต่างๆหลักการ	 เทคนิคและวิธีการ

เกีย่วกบัการประเมินความเสีย่งของอุบติัภยัร้ายแรงในงานอตุสาหกรรม

อาทิเช่น	WHAT	 IF,	HAZOP,	 FTA,	 FMEA	หรือ	ETA	 เป็นต้น																			

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอนามัยได้แก่การประเมินแหล่ง

ก�าเนดิมลพษิการบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย	การประเมนิความเป็นพษิและ

การได้รับสัมผัสการอธิบายลักษณะความเสี่ยงและการวางแผนในการ

ควบคุมและป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยร้ายแรงต่างๆการ

ประยุกต์ใช้หลักการและน�าระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานบริหาร

จัดการความเสี่ยงการควบคุมและการลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 	 Risk	 categories,	 principles,	 techniques,	 and	

methods	of	risk	assessment	in	industries;	including	WHAT	

IF,	Hazard	 and	Operability	 Studies	 (HAZOP)	 Fault	 Tree	
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Analysis	(FTA),	Failure	Modes	and	Effects	Analysis	(FMEA),	

or	Event	 -	Tree	Analysis,	 health	 risk	 assessment	 such	as	 

pollution	sources	assessment,	hazardous	indicators,	toxicity	

and	exposure	assessment,	hazardous	characterization,	and	

planning	 to	 control	 and	 prevent	 damage	 from	 disaster,	 

application	 of	 principles	 and	 safety	 systems	 in	 risk	 

management,	 control	 and	minimization	 of	 hazard	 or	 risk	 

according	to	international	standards.

 1408 111 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Occupational Health Administrations 

	 	 ประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขไปเข้าสู่งาน

อาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม	กฎหมาย	และบทบญัญตัิ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หลักการในการวางแผนงานอาชีวอนามัย	การบริการ	

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	บทบาทและหน้าที่ขององค์การของ

รฐับาล	หน่วยงานเอกชน	องค์การสากลท่ีเกีย่วข้องกบัอาชวีอนามัย	การ

จัดการด้านความปลอดภัย	 สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก

	 	 Application	 of	 public	 health	 administration	

principles	towards	occupational	health,	safety	and	environment, 

law	and	related	regulation,	principles	in	occupational	health	

planning,	occupational	health	services	in	factories,	role	and	

functions	 of	 governmental	 organizations,	 private	 sectors,	

international	organization	related	to	occupational	health,	in	

occupational,	safety	management	of	occupationists		in	large,	

medium	and	small	industries

 1408 112 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

	 	 แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัอาชีวเวชกรรมและเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมอาการ

สาเหตขุองโรคและการเกดิโรคเนือ่งจากการท�างานกลไกการท�างานของ

ร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมการท�างานทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ

ผู้ประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคการป้องกันและ

ควบคุมที่เกิดจากการท�างาน

	 	 Concepts	 of	 occupational	 medicine	 of	 

occupational	health	 and	 safety,	 situations	of	 occupational	

diseases	in	Thailand,	laws	related	to	occupational	medicine	

and	 environmental	medicine,	 symptoms	 and	 causes	 of	 

work-related	disease,	body	work	mechanism	under	hazardous-

working	 environment	 in	 occupational	workers	 including	 

diagnosis,	prevention	and	control	of	work-related	disease

 1408 113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-3-0)

  Seminar in Occupational Health and Safety 

	 	 ทบทวนและวิจารณ์บทความจากผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	น�าเสนอบทความใน

ชั้นเ รียนเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาถึง

กระบวนการสมัมนาโดยน�าความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารประชมุต่างๆมาใช้ใน

การจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

	 	 Review	and	criticize	research	paper	related	to	

occupational	 health	 and	 safety,	 paper	 presentation	 in	 the	

classroom,	 discussion	 and	 exchange	 idea,	 Education	 of	

seminars	process	and	used	the	knowledge	about	the	meetings	

to	the	seminars	related	to	the	problems	of	occupational	health	

and	safety	with	the	country	and	foreign	country

 1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1(0-3-0)

  และความปลอดภัย

  Practice in Industrial Hygiene and Safety

	 	 ใช้แนวคิด	 ทฤษฎีจากวิชาการทางด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม	ด้านความปลอดภัยไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ	

แผนกลยุทธ์	 แนวปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่าง	 การเดินส�ารวจโรงงาน	 

การวางแผนกลยทุธ์	แผนงาน	ฝึกการใช้เครือ่งมอืตรวจสภาพแวดล้อม	

การประเมินสภาพทีเ่ป็นอันตราย	การวเิคราะห์และแปลผลการตรวจวดั	

การเขียนรายงาน	และการน�าเสนอผลการตรวจวัด

	 	 Apply	concepts	and	theory	of	hygiene,	practice	

industrial	hygiene	work	in	industry,	sampling	strategic	plan,	

work	plan,	walkthrough	survey,	environmental	measurement,	

evaluation	 of	 hazardous	 conditions,	 data	 analysis	 and	 

interpretation,	writing	report	and	presentation.

 1408 115 การจัดเก็บวัตถุอันตราย 3(3-0-6)

  Storage of Hazardous Chemicals

	 	 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารเคมี	 กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ

อันตราย	ประเภท	และการจ�าแนกสารเคมีอันตรายส�าหรับการจัดเก็บ	

มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและ

มาตรการการป้องกนั	แก้ปัญหา	วธิกีาจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายในอาคาร

และนอกอาคาร	ข้อก�าหนดเพิม่เตมิและการรายงานความปลอดภัย	การ

เก็บรักษาวัตถุอันตราย

	 	 Comprehensive	 knowledge	 of	material	 safety	

data	sheet,	regulation	related	to	hazardous	chemicals,	types	

and	storage	classification	of	hazardous	chemicals,	hazardous	

chemicals	 building	 characteristics	 and	 control	measures,	

storage	method	 of	 hazardous	 chemicals	 in	 building	 and	
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of	hazardous	chemicals

 1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  2(2-0-4)

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  Occupational Health, Safety and

  Environmental Quality Standards 

  and Management System

	 	 แนวคิดและองค ์ประกอบของระบบมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพ	 ระบบการจัดอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม	 วัตถุประสงค์ขั้นตอน	และปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินการ

จัดท�าระบบ	ข้อก�าหนดทั่วไป	การจัดการระบบ	การเฝ้าระวังและตรวจ

สอบระบบการจัดการ

	 	 Concept	and	component	of	quality	management,	

occupational	health	and	safety,	environment	management	

system	 and	 objectives,	 procedures	 and	main	 factors	 for	 

system	 operation,	 general	 requirement	 and	 system	 

management,	monitoring	and	management	system	audit.

 1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

  Public Health Environment 

  Occupational Health and Safety Laws

	 	 กฎหมายทั่วไป	กระบวนการออกกฎหมาย	หลักเกณฑ์

ของกฎหมายสาธารณสขุ	การพทัิกษ์สิง่แวดล้อม	กฎหมายควบคุมวตัถุ

มีพิษ	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู ้ประกอบการในงานอุตสาหกรรม	 

พาณิชยกรรม	 เกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ	 กฎหมายที่ เกี่ยวกับ 

การคุ้มครองแรงงานทั่วไป	 แรงงานหญิงและเด็ก	 กองทุนเงินทดแทน	 

พระราชบญัญตัโิรงงาน	หลกัเกณฑ์ในการออกกฎหมายสากล	การศกึษา

เปรยีบเทยีบกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัยระหว่างประเทศท่ีก�าลงั

พัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว	

	 	 General	law,	issue	processes	of	law,	principle	of	

public	health	 law,	 environment	protection	 law,	Hazardous	

Substance	 Act,	 National	 Environmental	 	 Quality	 Act,	 

occupational	 health	 law	of	worker,	 industrial,	 commercial,	

agriculture,	etc.,	general	 labor	 law,	woman	and	child	 labor	

law,	capital	recompense	foundation,	factory	law,	principle	of	

international	 law	 issue,	 comparative	 study	 of	 safety	 law	 

between	developing	country	and	developed	country.

 1408 118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 3(3-0-6)

  และการจัดการ

  Health Risk Assessment and Management 

	 	 หลักการของการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ	 

การชีบ่้งอันตราย	การประเมินความเป็นพษิ	การประเมินการสมัผสั	และ	

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา	

การรับรู้ความเสี่ยง	การสื่อสารความเสี่ยง	และการจัดการความเสี่ยง	

	 	 Principle	 of	 health	 risk	 assessment;	 hazard	

identification,	toxicity	assessment,	exposure	assessment,	and	

risk	 characterization;	 ecological	 risk	 assessment;	 risk	 

perception;	risk	communication	and	risk	management

 1408 119 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ   3(240 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum 

	 	 น�าหลักการและทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยสู ่การปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม	 การตระหนัก	 

การประเมิน	 การป้องกันและควบคุมอันตรายในสถานท่ีท�างาน	 

ท�ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุม

อันตรายในสถานที่ท�างาน

	 	 Implementation	 of	 occupational	 health	 and	

safety	theory	to	practice	in	industries,	recognition,	evaluation,	

prevention	and	control	of	hazards	in	workplaces,	report	the	

finding	and	 recommendation	 for	prevention	and	control	of	

hazards	in	workplaces

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 1408 201 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)

  ทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration 

  Controls Technology

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจ�าลอง 

ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ 

ความสั่นสะเทือน	การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่

แหล่งก�าเนิด	ทางผ่าน	และผู้รับ	มีการศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	 

mathematical	models	 for	 noise	 pollution	 and	 vibration	 

management	 and	 control.	 Noise	 pollution	 and	 vibration	

control	at	source,	path	and	receiver.	Field	trips	are	required
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 1408 202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร 3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

	 	 หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

สภาพแวดล้อมการท�างานและปัญหาสขุภาพจติในโรงงานอตุสาหกรรม

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท�างานพฤติกรรมของบุคคลใน

องค์กรค่านิยม	 เก่ียวกับงานทัศนคติและความพึงพอใจในการท�างาน 

การอบรมและพัฒนาบุคลากร	เทคนิคการจูงใจการบ�ารุงขวัญบุคลากร

และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 

การท�างาน	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	คนงาน	และบุคลากรอื่นๆ	ในองค์กร

ปฏิบัติการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น	โดยใช้แบบประเมินต่างๆ

	 	 Principles	and	concepts	of	industrial	psychology,	

working	conditions	and	mental	health	problems	in	industrial	

factories,	individual	differences	at	work,	human	behavior	in	

organization,	work	 values,	 attitude	 and	 job	 satisfaction,	 

training	and	personnel	development,	persuasive	technique,	

personnel’s	encouragement	and	making	good	relationships	

among	 safety	 officers,	 directors,	 supervisors,	workers	 and	

other	personnel	in	organizations	basic	psychological	testing	

by	using	various	tests

 1408 203 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

  Hazardous Waste Management Technology

	 	 ประเภท	แหล่งก�าเนิด	 องค์ประกอบ	และลักษณะของ

ของเสียอันตราย	 อัตราการเกิด	 การคัดแยกที่แหล่งก�าเนิด	 การลด

ปรมิาณ	การใช้ซ�า้และการน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	ระบบจดัเก็บและ

รวบรวม	ขนถ่าย	ขนส่ง	และการก�าจัด	

	 	 Types,	sources,	composition,	and	characteristics	

of	 hazardous	wastes;	 generation	 rate,	 source	 separation,	 

reduce,	 reuse	and	 recycle,	 storage	and	collection,	 transfer	

and	transportation	and	disposal

 1408 204 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

  Construction Safety

	 	 หลักการป ้ อง กันความ สูญเ สีย 	 การออกแบบ	 

การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในงานก่อนสร้าง	 เทคนิคของระบบ

ความปลอดภัย	 หลักการบริหารความปลอดภัยในงานก่อนสร้าง 

และกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อนสร้าง

	 	 Loss	prevention	principles;	design,	analysis,	and	

control	 of	 construction	workplace	hazards.	 System	 safety	

techniques;	principles	 of	 construction	 safety	management	

and	safety	laws

 1408 205  ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า 3(3-0-6)

  Safety System for Warehouse 

	 	 ลกัษณะและความส�าคญัของการจดัการการด�าเนนิงาน	

การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร	กลยทุธ์การเลอืกท�าเลทีต่ัง้	กลยทุธ์

การวางผังสถานประกอบการ	การพยากรณ์	การวางแผนการผลิตรวม												

การวางแผนความต้องการวัสดุ	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ 

การออกแบบงาน	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดการคุณภาพ	 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ	และการบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ์	

	 	 Characteristics	 and	 significance	of	 operation	

management;	design	of	goods	and	service;	location	strategies;	

layout	strategies;	forecasting;	aggregate	planning;	material	

requirement	 planning;	 human	 resource	 and	 job	 design;	 

inventory	 management;	 quality	 management;	 safety	 

management;	machine	and	equipment	maintenance

 1408 206  ความปลอดภัยในการขนส่ง 3(3-0-6)

  Transportation Safety 

	 	 บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยที่เก่ียวกับ

การด�าเนินการด้านการขนส่ง	 การด�าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข	 

การวิเคราะห์ป ัญหาและการประเมินผล	 การควบคุมการผลิต	 

การจัดเก็บ	 การล�าเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย	 เทคโนโลย ี

สมัยใหม่เพื่อใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Safety	 provisions	 and	 regulations	 relating	 to	 

the	operation	of	 transport.	The	measures	 taken	 to	prevent	

and	 resolve,	problem	analysis	 and	evaluation.	Control	 the	

production,	 storage,	 transportation	 and	 the	 transport	 of	 

dangerous	goods.	Technology	of	environmental	management.

 1408 207 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้าน 3(3-0-6)

  ความปลอดภัย 

  Information for Safety Management

	 	 ข้อมูล	 ระบบข่าวสารด้านการจัดการความปลอดภัย	

ระบบการบันทึกข้อมูล	 การสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในระดับ

ต่างๆ	 การเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้วางแผนงานด้านความ

ปลอดภัย	การตรวจสอบและการเผยแพร่ข้อมูล	

	 	 Data	 of	 safety	 management	 information	 

systems,	data	recording	system,	technology	and	management	

of	 communicating	 safety	 information	 at	 different	 levels,	 

data	 collecting	 and	 processing	 for	 planning	 safety	 

management,	Monitoring	and	dissemination	of	information



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership



ก-6

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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